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RESUMO 

 

Atualmente, os concretos reforçados com fibras curtas de aço são amplamente utilizados no 

Brasil e no mundo, em especial nas obras de pavimentos e túneis. O uso das fibras de aço 

em pavimentos de concreto se dá pela necessidade de melhoria da eficiência do concreto 

em função da sua reduzida capacidade de resistência à tração, consequência da dificuldade 

em interromper a propagação de fissuras. A fibra atua como ponte de transferência de 

tensão nos pontos de fissura do pavimento, restringindo a propagação da mesma devido à 

redução do efeito de concentração de tensões. Neste estudo adotou-se uma faixa com maior 

volume de fibras na área ínfera da estrutura. Os corpos de prova foram moldados em três 

modelos: (i) sem fibras, (ii) com fibras distribuídas uniformemente e (iii) com fibras 

concentradas na área inferior, utilizando concreto com aproximadamente 30MPa de 

resistência à compressão. Os agregados foram caracterizados quanto à granulometria e 

massa específica, e as fibras quanto à geometria, resistência à tração e microestrutura. 

Realizou-se a moldagem de oito corpos de prova cilíndricos (100x200mm) e dois 

prismáticos (150x150x500mm) para cada modelo. Os compósitos produzidos foram 

avaliados quanto à resistência à compressão, ao módulo de elasticidade, resistência à tração 

na flexão, à tenacidade e à absorção de água. A análise da infraestrutura se deu pelo 

coeficiente de recalque em função da resistência à tração na flexão. Os resultados 

demonstraram que a configuração de fibras concentradas na parte inferior das peças 

contribui para o desempenho do concreto. 

 

Palavras chave: pavimento rígido, compósito, infraestrutura, fibras de aço, tenacidade. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, reinforced concrete with short steel fibers is widely used in Brazil and in the 

world, especially in pavements and tunnels. The use of steel fibers in concrete pavements is 

due to the need to improve concrete's efficiency due to its lower tensile strength due to the 

difficulty in stopping the propagation of cracks. The fiber, therefore, acts as a bridge of 

transference of tension in the points of fissure of the pavement, restricting the propagation 

due to the reduction of the effect of the concentration of tensions. This study suggested  the 

study of a range with greater volume of fibers in the lower area of the structure . The 

specimens were distributed in three distributions: no fibers, with uniformly distributed 

fibers and fibers concentrated in the lower area, using a compression concrete of 

approximately 30 MPa. Initially, the aggregates were characterized by granulometry and 

specific mass. Soon after the fibers was characterized by geometry, tensile strength and 

microscopy. Eight cylindrical specimens (100x200mm) and 02 prismatics 

(150x150x500mm) were modeled for each model. Compressive strength, modulus of 

elasticity, tensile strength in flexure, toughnesss and water absorption were performed. The 

analysis of the infrastructure was by settlement as a function of tensile strength in flexure. 

The results demonstrated that a fiber configuration concentrated in the lower part of the 

models contributes to the performance of the concrete. 

 

Key words: rigid pavement, composite, infrastructure, steel fibers, toughness. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A evolução dos meios de transportes gera a necessidade de pavimentos que atendam às 

necessidades dos usuários. O desenvolvimento dos pavimentos inicia-se com a abertura das 

primeiras estradas em meio aos matagais até as autoestradas pavimentadas.Atualmente 

diversos são as patologias observadas na rodovias brasileiras, logo o trabalho visou 

contribuir com a melhoria das metodologias executivas do pavimento rígido e viabilizar a 

execução de pavimentos em áreas com baixa capacidade de suporte. 

 

Atualmente, os compósitos têm sido amplamente utilizados nos pavimentos rígidos, sendo 

recomendado, principalmente, em locais de tráfego pesado. Isto se deve, segundo Balbo 

(2009), ao fato do pavimento rígido apresentar distribuição uniforme das cargas para a 

infraestrutura e ter maior durabilidade quando comparado ao pavimento flexível.  

 

O concreto reforçado com fibras de aço (CRFA) é composto pela matriz de concreto, 

reforçada pela adição das fibras de aço. Nesta situação, mesmo que haja a ruptura do 

concreto, a fibra permite a continuidade estrutural, ou seja, a adição da fibra amplia a 

resistência mecânica e a tenacidade do material, melhorando assim o desempenho em 

relação à fadiga (Mehta e Monteiro, 2014). 

 

Nos pavimentos rígidos, segundo Figueiredo (2005), devido ao tráfego, são geradas cargas 

de tração na parte inferior do pavimento, sabendo-se da fragilidade do concreto quanto ao 

esforço de tração, muitas são as situações onde se observa a deterioração da área ínfera do 

pavimento em função da propagação destes esforços.  

Sendo assim, analisadas as atuais publicações sobre o tema e não se verificando presença de 
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análises que abrangem a distribuição diferenciada das fibras, foi sugerido neste estudo a 

adoção de uma faixa com maior volume de fibras na área inferior da estrutura. As fibras de 

aço agem minimizando os danos causados nos pontos de maior esforço à tração na flexão, 

reduzindo as fraturas no pavimento e permitindo que a sub-base e o sub-leito recebam 

menos esforços provenientes da placa de concreto, o que consequentemente permitirá que o 

solo no qual será apoiado o pavimento seja menos solicitado.  

 

Neste trabalho foram ensaiados os modelos sem fibras, com fibras distribuídas e com fibras 

acumuladas na área inferior. Pela análise do comportamento do pavimento pôde-se verificar 

a melhoria das capacidades mecânicas, como, por exemplo, o incremento de 200% de 

resistência à tração na flexão no modelo fibras na área inferior, quando comparado ao 

modelo sem fibras. Quanto à análise do coeficiente de recalque e CBR, observou-se que o 

incremento de resistência à tração na flexão foi proporcional à menor solicitação geotécnica 

da infraestrutura, sendo, portanto, a configuração com fibras distribuídas de forma 

diferenciada, viável para a execução de pavimentos rígidos. 

 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

O estudo teve como objetivo geral estudar as solicitações da infraestrutura para o 

pavimento de concreto com reforço de fibras de aço em função da distribuição diferenciada 

na parte inferior do modelo proposto. 

 

Os objetivos específicos são: 

 

- Avaliar as mudanças de comportamento mecânico do elemento estrutural pavimento 

ocorridas pela inserção e forma de inserção das fibras de aço no concreto; 

- Avaliar a influência da relação de aspecto das fibras de aço no comportamento mecânico 

do elemento estrutural pavimento; 

- Avaliar o ganho de tenacidade do concreto em função da adição e forma de adição das 
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fibras de aço; 

- Avaliar as solicitações na base e sub-base em função da resistência à tração na flexão. 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Capítulo 1: Neste capítulo se explanou sobre o contexto geral do trabalho. Além disto, 

mostrou-se a visão geral dos objetivos propostos e da estrutura do trabalho. 

 

Capítulo 2: Foram abordados e conceituados o histórico da pavimentação no Brasil e os 

principais tipos de pavimentos e suas respectivas infraestruturas, assim como as 

metodologias mais usuais.  Visou-se também a conceituação dos compósitos com reforço 

de fibras de aço e suas principais características quanto à resistência à compressão, tração à 

flexão, além do módulo de elasticidade e trabalhabilidade. 

 

Capítulo 3: Apresentaram-se os materiais envolvidos nos modelos: aglomerante, agregados 

e fibras. Foram descritos também, a metodologia aplicada para a caracterização dos 

materiais e para a execução dos ensaios. Por fim foi apresentada a metodologia de análise 

da infraestrutura. 

 

Capítulo 4: Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos na análise geométrica, 

ensaio de tração e microscopia das fibras. Além disto, foram expostos os resultados obtidos 

para as diversas configurações adotadas e a análise do coeficiente de recalque.  

 

Capítulo 5: Foram feitas as conclusões sobre os resultados, resumindo os principais e mais 

relevantes resultados obtidos. 

 

Capítulo 6: No último capítulo foram sugeridas pesquisas futuras sobre temas relacionados 

ao trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 HISTÓRICO DA PAVIMENTAÇÃO 

 

A história da pavimentação se traça em conjunto com as evoluções dos primeiros povos. 

Um exemplo de uma das mais antigas estradas pavimentadas que se tem registro foi 

destinada ao tráfego de carga com a utilização de trenós. Um fato intrigante, segundo 

Saunier (1936), conforme citado por Bernucci et al (2006), analisa o processo construtivo 

das Pirâmides do Egito, no qual as vias de lajões que formavam o pavimento eram 

umedecidas com azeite, água ou musgo úmido visando reduzir o atrito. 

 

No mundo, os primeiros a utilizarem a tecnologia do pavimento rígido foram os ingleses, 

em 1865, segundo Senço (1997). Foi em Bellefontaine, em Ohio, que se construiu o 

primeiro pavimento rígido dos Estados Unidos, que ainda existe atualmente e é utilizado 

como calçada para pedestres. Os pavimentos de concretos rígidos foram amplamente 

utilizados na Europa até o fim da 2ª Guerra Mundial (Carvalho e Vizzoni, 2011).  

 

No Brasil, segundo Carvalho e Vizzoni (2011), a chegada dos automóveis no Brasil, se deu 

em 1916, porém, naquela época não haviam estradas pavimentadas. Já em 1919, se 

instalava no Brasil a primeira fábrica da Ford e era necessário, portanto, que as estradas 

acompanhassem o avanço tecnológico da indústria de automóveis. 

 

Na década de 20 a primeira estrada de pavimento de concreto de cimento Portland da 

América do Sul foi executada, ligando São Paulo a Cubatão, a “Estrada Caminho do Mar”, 

mostrada na Figura 2.1. Anos mais tarde, em 1937, foi pavimentado um trecho da rodovia 

BR 040, conhecida como Serra de Petrópolis e a rodovia Rio – São Paulo.Porém, ainda 

segundo Carvalho e Vizzoni (2011), após diversas obras representativas de pavimento 
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rígido, em meados da década de 70 a execução dessa metodologia entrou em desuso. Este 

fato se deu pelo aumento das atividades do concreto na construção civil e pelo 

desenvolvimento nos EUA das tecnologias voltadas para pavimento flexível. 

 

 

Figura 2.1 - Estrada Caminho do Mar (Carvalho e Vizzoni, 2011) 

 

Nos últimos 20 anos, com o aumento dos preços dos insumos provenientes do petróleo, o 

pavimento de concreto tem ressurgido como uma solução para áreas de tráfego intenso, 

tendo em vista sua maior durabilidade quando comparado ao pavimento flexível.  Além 

disto, com a adição de fibras, as estradas apresentam melhor distribuição dos esforços, 

melhorando o desempenho quanto ao carregamento e quanto à propagação de fissuras 

(Moscatelli, 2011). 

 

2.2 INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 

 

Atualmente tem-se desenvolvido projetos de pavimentação de maneira mais eficaz, tendo 

em vista a ferramenta de cálculo pelo Método dos Elementos Finitos, sendo assim, muito se 

tem evoluído na análise da infraestrutura dos pavimentos (DNIT, 2002).  Normalmente, os 

pavimentos rígidos possuem a sub-base e o sub-leito como principais componentes da 

infraestrutura. 
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2.2.1 SUB-BASE 

A sub-base é a camada que se encontra entre a placa de concreto e o sub-leito. Segundo 

DNIT (2002), a sub-base tem função de uniformizar e manter constante a capacidade de 

suporte, manter o volume dos solos constante e impedir o fenômeno de bombeamento de 

finos plásticos.  

 

As características gerais da sub-base tratadas estabilizadas com concreto devem atender a  

Tabela 2.1. As espessuras das camadas de sub-base são inferiores às adotadas normalmente 

em pavimentos flexíveis (15 a 30 cm), e conforme se adote maior consumo de cimento ou a 

resistência do concreto do pavimento, é possível obter a redução da sub-base. Ainda 

segundo o DNIT (2004), além da sub-base tratada com cimento, também é usual projetar a 

infraestrutura do pavimento considerando sub-bases granulares, que não possuem aditivos, 

tais como, cimento, cal, asfalto ou pozolona.  

 

Tabela 2.1 - Relação entre os tipos de estabilização e espessuras usuais. Adaptado de 

DNIT (2004). 

Tipos de 
Estabilização 

Requisitos de dosagem 
Espessuras 

Usuais 

Solo-cimento 

1)Resistência mínima à compressão simples, aos 7 
dias, entre 1,4 e 2,1 MPa 10 cm a 20 cm 

2)Consumo mínimo de cimento igual a 5% em massa 

Brita tratada 
com cimento 

1)Resistência mínima à compressão simples, aos 7 
dias, entre 3,5 e 5,0 MPa 10 cm a 20 cm 

2)Consumo mínimo de cimento igual a 3% em massa 

Concreto pobre 

1)Resistência mínima à compressão simples, aos 7 
dias, entre 3,0 a 7,0 MPa 7,5 cm a 15 cm 

2)Relação cimento:agregado entre 1:15 e 1:22 

Solo melhorado 
com cimento 

1)Índice de Suporte Califórnia igual ou maior que 
30%(conforme DNER-ES-P 09-71) 10 cm a 20 cm 

2)Consumo mínimo de cimento igual a 3% em massa 

 

2.2.2 SUB-LEITO 

 

Quando analisadas as características do sub-leito, é crucial que se tenha homogeneidade do 

material a ser utilizado e que o mesmo não apresente características expansivas e com 
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presença representativa de argila mole (DNIT, 2004).  As análises dos materiais 

constituintes do sub-leito devem ser feitas por meio de estudo geológico.  

 

Para analisar a capacidade de suporte do sub-leito utiliza-se o parâmetro do coeficiente de 

recalque, o qual é representado pela letra k , e dado em tensão por unidade de comprimento. 

O coeficiente de recalque é a tensão necessária para uma determinada deformação no 

terreno (Oliveira, 2000). Usualmente, é realizada a prova de carga estática para determinar 

o valor de k para a sub-base e o sub-leito, dado pela Equação 2.1: 

 

w

P
k        (2.1) 

 

onde, P é a pressão transmitida à fundação (sub-leito e/ou sub-base) em Megapascal (MPa) 

e w  é o deslocamento vertical da área carregada em metros (m). Segundo DNIT (2004), o 

ensaio de prova de carga estático, basicamente, correlaciona as pressões verticais 

transmitidas ao sub-leito por intermédio de uma placa rígida de aproximadamente 76 cm de 

diâmetro. São verificados os deslocamentos verticais obtidos em função da aplicação das 

cargas. A relação aproximada entre o tipo de solo da infraestrutura e o coeficiente de 

recalque está apresentada na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Relação entre tipos de solos e coeficiente de recalque. Adaptado de DNIT 

(2004). 

Tipo de Solo(AASHTMO M 
145) 

Coeficiente de recalque 

MPa kgf/cm²/cm 

A1-a >110 >11 

A1-b 70 - 165 7,0 - 16,5 

A2-4, A2-5 >80 >8,0 

A2-6, A2-7 50-90 5,0 - 9,0 

A3 55-90 5,0 - 9,0 

A4 25-80 2,5 - 8,0 

A5 <50 5,0 

A6 <60 6,0 

A7-5, A7-6 <60 6,0 
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O ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC) trata-se de mensurar a resistência à 

penetração de um pistão de 03 pol³ que é inserido no material a uma velocidade de 0,05 

pol/min. Normalmente molda-se um corpo de prova com teor de umidade próximo à 

umidade ótima (determinada anteriormente), ensaiando 04 amostras, 02 abaixo da umidade 

ótima e 02 acima da umidade ótima. O valor obtido é comparado com a penetração na brita 

padrão (100%). Admite-se a correlação entre o ISC e o coeficiente de recalque. A 

correlação entre as duas grandezas está apresentada no ANEXO I. 

 

A fim de correlacionar os coeficientes de recalque suportados no topo da sub-base com o 

suporte do sub-leito são utilizados diversos ábacos conforme DNIT(2009).Os ábacos 

variam em função da composição da sub-base, como é possível notar no ANEXO II, onde é 

exemplificada a sub-base de solo-cimento. No ábaco em questão, a espessura da sub-base 

está diretamente relacionada ao suporte do sub-leito, ou seja, quanto maior a espessura da 

sub-base maior a capacidade de suporte do sub-leito e consequentemente, também é maior 

o valor do ISC obtido. 

 

2.3 TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

O pavimento é uma superestrutura constituída por camadas assentadas sobre uma 

infraestrutura ou terreno de fundação (DNIT, 2004). Em geral, os pavimentos são 

classificados em flexíveis, semi-rígidos e rígidos. 

 

Segundo Reis (2009), o pavimento deve ter como requisitos funcionais a promoção da 

segurança e conforto e conforto do usuário. Quanto aos requisitos estruturais, é necessário 

que o pavimento resista aos esforços verticais e horizontais provenientes do tráfego durante 

o período de vida útil. 

 

A escolha do pavimento é feita em funções da natureza do local, da categoria da estrada, do 

tráfego previsto e das condições do terreno. Ainda segundo Reis (2009), o leito dos 
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pavimentos é normalmente constituído de materiais granulares, já as sub-bases são 

comumente construídas de materiais mais nobres, com presença de umas mistura de 

agregados de granulometria grossa e fina ou adição de ligantes hidráulicos. A camada de 

base pode possuir as mesmas características da sub-base, incluindo também a utilização de 

ligantes betuminosos. 

2.3.1 Pavimento Flexível 

 

Como é possível observar na Figura 2.2, o pavimento flexível possui várias camadas de 

suporte, as quais devem ser executadas em conformidade com as normas e mantendo o grau 

de compactação de projeto (Júnior, 2014). O pavimento flexível sofre deformações elásticas 

em todas as camadas nas quais são aplicados os carregamentos, sendo a base, normalmente 

é constituída de bica corrida. A camada de rolamento flexível mais usual no Brasil é o 

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). 

 

 

Figura 2.2 - Perfil do pavimento flexível (Bianchi, 2008) 

 

O processo de execução do CBUQ é dado pela aplicação da imprimação, que é a camada de 

ligante asfáltico que tem como principal finalidade a impermeabilização da base. Após 24 

horas é aplicada a pintura de ligação que promoverá a aderência entre a base que foi 

imprimada e a camada de rolamento. O asfalto é então aplicado a uma temperatura entre 

107ºC e 177º C (Júnior, 2014), com espessura coerente com o projeto. Por fim, é feita a 

compactação da camada de CBUQ. 
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No pavimento flexível, segundo Reis (2009), a camada de base é extremamente importante, 

pois absorve os esforços recebidos pela na camada superior do pavimento, uniformiza as 

tensões sofridas e as transfere para a sub-base. Normalmente as camadas que constituem o 

pavimento flexível possuem as espessuras apresentadas na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Espessuras médias do pavimento flexível - Adaptado de Reis (2009) 

Camada Espessura (cm) 

Rolamento 04-08 

Ligação 04-10 

Base 15-30 

Sub-base 15-30 
 

Como é possível observar, a camada de rolamento é a menos espessa, quando comparada 

com as demais. A espessura, resistência e rigidez de cada camada determinam a resistência 

estrutural do pavimento. 

2.3.2 Pavimento Rígido 

O pavimento rígido possui elevada rigidez quando comparado as suas camadas de base, 

absorvendo e distribuindo uniformemente as tensões provenientes do carregamento. 

Diferente do pavimento flexível no qual é necessário que se tenha a base reforçada para a 

absorção dos esforços do pavimento que se deforma ao sofrer a ação da carga, conforme 

ilustrado na Figura 2.3 (Oliveira, 2000). 

 

 

Figura 2.3 - Distribuição de cargas no pavimento flexível e rígido (ABCP, 2015). 

Conforme ilustrado na Figura 2.4, o pavimento rígido é constituído da placa de concreto na 
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qual são normalmente inseridas as barras de transferência. A fundação é constituída de uma 

camada de sub-base, normalmente constituída de solo-cimento e do sub-leito. As juntas de 

retração são executadas após a finalização do pavimento. 

 

 

Figura 2.4 - Perfil do pavimento rígido (Bianchi, 2008) 

 

Os pavimentos rígidos apresentam coloração acinzentada, sendo assim, melhoram a 

visibilidade e reduzem a necessidade de iluminação das vias. Os pavimentos rígidos 

possuem maior durabilidade e são menos propensos a deformações, que podem causar 

danos ao tráfego, como no caso da formação da trilha de roda recorrente nos pavimentos 

flexíveis (Moscatelli, 2011). 

 

Entre os pavimentos rígidos, alguns dos modelos mais utilizados são: pavimento de 

concreto simples, pavimento de concreto com armadura distribuída descontínua, pavimento 

de concreto estruturalmente armado, pavimento de concreto protendido e pavimento com 

fibras. A seguir será feita uma breve descrição de cada um deles. 

2.3.3 Pavimento de concreto simples 

O pavimento de concreto simples é constituído por placas de concreto que resistem aos 

esforços proporcionados pelo tráfego simplesmente se apoiando na fundação conforme 

ilustrado na Figura 2.5. Sendo assim, o concreto deve possuir alta resistência ao esforço à 

tração na flexão (Júnior, 2014).  
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Figura 2.5 - Perfil de pavimento de concreto simples, sem barra de transferência (ABCP, 

2015). 

 

Segundo Oliveira (2000), em função da grande área exposta tem-se maior tendência à 

fissuração proveniente da retração, dilatação térmica ou empenamento. Para prevenir estas 

patologias as placas são separadas por juntas moldadas ou serradas. O pavimento simples, 

sem barras de aço, não é amplamente utilizado, pois suporta cargas de menor intensidade e 

baixo fluxo de veículos. A adição da barra de transferência, conforme ilustrado na Figura 

2.6, implica no aumento da espessura do pavimento para recobrimento da mesma, chegando 

a até 45 cm de espessura, sendo possível aplicar placas de até 7 metros de comprimento 

(Oliveira, 2000).  

 

 

Figura 2.6 - Perfil de pavimento de concreto simples, com barra de transferência 

(ABCP, 2015). 
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2.3.4 Pavimento de concreto com armadura distribuída descontínua 

 

Neste pavimento as placas de concreto são dotadas de malhas de aço ou telas soldadas 

acima do plano médio da seção como ilustrado na Figura 2.7. A armadura auxilia no 

controle das fissuras, mantendo as faces do concreto fortemente ligadas. Em função disto é 

possível executar placas de até 30 m de comprimento e mais de 6 m de largura (Oliveira, 

2000). No Brasil já há vários locais onde esta solução foi adotada, como por exemplo, a 

obra da Cia Siderúrgica de Tubarão, em Tubarão, São Paulo, em 1991. 

 

 

Figura 2.7 - Perfil de pavimento de armadura distribuída, com barra de transferência 

(ABCP, 2015).  

 

Nota-se a armadura descontínua na área superior do pavimento e na área mediada a barra de 

transferência. Salienta-se que uma das extremidades da barra de transferência é ancorada no 

concreto, a outra, é livre, permitindo a movimentação da placa sem danos ao pavimento. 

 

2.3.5 Pavimento de concreto continuamente armado 

 

No pavimento em questão, segundo ABCP (2015), não há juntas serradas e de expansão, 

apenas são executadas as de construção, ou seja, aquelas em que o espaçamento é 

determinado pelo tipo de equipamento utilizado. O aço é posicionado na face superior a 

uma distância de 1/3 da espessura total, segundo ilustração da Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Perfil de pavimento de armadura contínua (ABCP, 2015).  

2.3.6 Pavimento de concreto duplamente armado 

 

Neste pavimento, ilustrado na Figura 2.9, a armação está presente na superfície inferior e 

superior. A primeira agirá na área onde se desenvolvem as maiores tensões de tração. A 

segunda, como explicado anteriormente, agirá controlando a fissuração. As principais 

vantagens dessa metodologia são a redução da espessura do pavimento e o maior 

espaçamento entre as juntas (Oliveira, 2000). 

 

 

Figura 2.9 - Perfil de pavimento de concreto duplamente armado (ABCP, 2015).  

 

Usualmente este tipo de pavimento é utilizado em vias urbanas de grande tráfego, em 

especial em corredores de ônibus. Um fator que favorece a adoção da metodologia é a 

execução do pavimento sem efetuar escavações profundas, não atingindo assim instalações 

subterrâneas existentes.  
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2.3.7 Pavimento de concreto protendido  

 

Segundo Schmid (2005), a resistência à tração na placa de concreto sofre acréscimo devido 

à compressão prévia gerada no concreto pela protensão. Devido a isto, cria-se uma reserva 

de tensão que permite a redução da espessura e o aumento das placas, permitindo que as 

juntas sejam menos frequentes, conforme ilustrado na Figura 2.10. Como é possível notar, 

os cabos de protensão são posicionados na mediana do pavimento e são protendidas 

normalmente em três etapas. A primeira ocorre 20 horas após o início do lançamento do 

concreto e é dada uma carga de 20% da carga total. Após três dias de início do processo, é 

aplicada 50% da carga total e em 5 dias a carga total é finalmente aplicada. 

 

Figura 2.10 – Pavimento de concreto protendido (Oliveira, 2000) 

2.3.8 Pavimento de concreto com fibras 

 

Basicamente, no concreto com fibras não há necessidade de posicionamento da armadura, 

sendo o processo simplificado devido à substituição da armadura pela fibra de aço. Os 

concretos com adição de fibras de aço melhoram a resistência à tração, sendo assim é 

possível que o mesmo tenha espessura reduzida. 

 

Para Achilleos et al. (2011), apud Moscatelli (2011), pode-se considerar que o período de 

vida desse tipo de pavimento é duas vezes maior que o do concreto asfáltico, tendo em vista 

que a presença de fibras retarda e controla o aparecimento de fissuras. Além disto, ressalta-

se que a resistência ao impacto também aumenta, o que torna propicia a utilização do 

concreto com fibras em pavimentos aeroportuários.  
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O concreto, quando trabalhando à compressão, sofre diversas fissuras, já quando submetido 

à tração, as fissuras são menos numerosas. Porém, essas fissuras se unem, causando o 

rompimento do concreto, consequência da dificuldade em interromper a propagação de 

fissuras. Nos pavimentos rígidos, as sobrecargas geram tensões representativas na estrutura, 

em especial, efeitos de tração na parte inferior dos pavimentos. Isto se deve à direção da 

fissura, a qual é transversal à direção de aplicação da tensão. Assim, com o aumento da 

fissura, a área de suporte é reduzida, aumentando as tensões nas extremidades da fissura 

(Rodrigues, 2010). 

 

Como é possível observar na Figura 2.11, segundo Figueiredo (2000), a fibra se torna uma 

ponte de transferência de tensões, costurando as fissuras, minimizando assim a 

concentração de tensões. Logo, quando são acrescentadas fibras em teor apropriado e que 

possuem o módulo de elasticidade e resistência condizentes, a matriz com adição de fibras 

passa a ter um comportamento não frágil ou pseudo-dúctil, no qual apresenta resistência 

residual à tração após o concreto sofrer fissuras. 

 

 

 

Figura 2.11 - Esquema de concentração de tensões com e sem fibras (Figueiredo, 2000) 
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• Execução de pavimentos de concreto com fibras 

 

A execução do pavimento com fibras assemelha-se a execução de qualquer pavimento 

rígido, o que difere é ausência da armadura, que facilita o processo. A sequência executiva 

mais usual para o pavimento rígido será descrita a seguir segundo a análise feita por Júnior 

(2014). 

 

Primeiramente deve ser executada a fundação que é constituída da sub-base e sub-leito, 

sendo garantida a homogeneidade e verificado o coeficiente de recalque. Para a execução 

do pavimento rígido, são usuais camadas de sub-base estabilizadas com cimento ou com cal 

e estas possuem espessura muito inferior as usualmente necessárias para o pavimento 

flexível (Júnior, 2014). 

 

Ainda segundo Júnior (2014), os equipamentos mínimos necessários para a execução do 

pavimento são a vibroacabadora, que é o equipamento automotriz que recebe o concreto 

dos caminhões, o espalha, vibra e nivela. O segundo é a ponte de serviço, uma plataforma 

de apoio para os serviços complementares a serem executados pelos colaboradores. 

Também é necessário que se tenha disponível quantidade suficiente de caminhões 

basculantes de maneira a atender a demanda de concreto para a execução do pavimento. Por 

fim, são úteis equipamentos auxiliares, tais como: serras, compressores de ar e vibradores 

de concreto a gasolina. 

 

É necessário que as barras de transferência sejam preparadas previamente, sendo fixadas na 

sub-base nos pontos onde estarão as juntas transversais das placas e em profundidade 

coerente com projeto. Cada barra deverá ter uma de suas extremidades lubrificadas 

permitindo o movimento das placas sem danos à mesma (Júnior,2014). 

 

A concretagem ocorre na seqüência visto que não há armaduras. O concreto deve ser 

adquirido em central misturadora próxima a obra para que o tempo entre a dosagem e 

lançamento não ultrapasse 30 minutos. Caso não seja possível, o concreto poderá ser 
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transportado em caminhão betoneira de modo que a tolerância passa a ser 90 minutos 

(Júnior, 2014).  

 

Após as cotas do pavimento serem marcadas, segundo Júnior (2014),  será locado um fio-

guia lateral no qual será apoiado o sensor da vibroacabadora. O concreto é então lançado na 

acabadora e nos pontos onde houver falhas, uma equipe de pedreiros deve saná-las com 

concreto adicional e com o auxílio dos vibradores a gasolina. Logo após a concretagem, são 

produzidas ranhuras com pentes metálicos, as quais irão favorecer a aderência dos pneus. 

 

As juntas são executadas no máximo 24 horas após o término da concretagem. São feitos os 

cortes nos pontos estipulados e após a cura do concreto é feita a limpeza e selagem das 

juntas. Por fim, a cura é feita com o auxílio de um composto líquido apropriado. Após 24h 

toda a superfície deverá ser recoberta com um dos seguintes materiais: água, tecido de 

junta, cânhamo, algodão, lençol plástico, lençol de papel betuminado ou alcatroados e 

compostos químicos que formem uma película plástica sobre o pavimento, os quais devem 

permanecer sobre a superfície do pavimento por 06 dias (Júnior, 2014). 

 

2.4 CONCRETO COM FIBRAS 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), as fibras normalmente usadas no concreto são 

produzidas de aço, plástico, vidro e materiais naturais, em diversas formas e tamanhos. As 

propriedades obtidas no concreto dependem do tipo, quantidade e dimensões das fibras. São 

relevantes também as propriedades da matriz e a interface fibra-matriz. Em geral, baixas 

quantidades de fibras, menor que 1%, são utilizadas para controlar a fissuração por retração. 

 

No Brasil, os traços dos concretos com fibras são empíricos, sendo os consumos 

usualmente fixados em múltiplos de 5 kg de fibra por metro cúbico. No mundo, Europa e 

Estados Unidos lideram as pesquisas sobre CRF (Concreto Reforçado com Fibras), tendo 

normatizaçãomestabelecida, diferente do Brasil, onde não há normas estabelecidas para 

dosagem (Figueiredo, 2011).  
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Atualmente, no mercado brasileiro, as utilizações são mais ligadas a aplicações de baixo 

consumo de fibras e nas estruturas contínuas. Como analisado por Figueiredo (2011), o 

mercado de fibras de aço tem como principais aplicações os pavimentos, seguido das 

aplicações de concreto projetado e pré-moldado.  

 

Como é possível notar na Figura 2.12, nos anos de 2009 e no1º semestre 2010 o volume de 

concreto com fibras de aço produzidos no Brasil teve, em média, aproximadamente 68% de 

sua destinação voltada para a área de pavimentos. Já as fibras poliméricas têm seu mercado 

mais restrito a pavimentos industriais (Figueiredo, 2011). 

 

Figura 2.12 - Distribuição do mercado brasileiro de fibras de aço por tipo de aplicação 

que se manteve constante no ano de 2009 e 1º semestre de 2010 (Figueiredo, 2011). 

 

As fibras adicionadas ao concreto favorecem as propriedades de resistência à fissuração, 

tenacidade, resistência, resistência a fadiga, resistência ao impacto e outras demais 

propriedades (Mehta e Monteiro, 2014).  Segundo Figueiredo (2008), as fibras de 

polipropileno e náilon têm maior eficiência quando utilizadas para o controle da fissuração 

plástica em pavimentos. Já as fibras de aço, de alta resistência e alto módulo de 

elasticidade, podem atuar substituindo as armaduras convencionais, pois atuam como 

reforço do concreto endurecido. 
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2.5 FIBRAS 

As fibras, segundo Figueiredo (2011), são elementos descontínuos, com comprimento 

muito maior que a dimensão transversal. Segundo o (2014), as fibras atualmente 

disponíveis no mercado podem ser classificadas segundo a matéria prima. As fibras 

orgânicas abrangem os polímeros naturais e sintéticos e as fibras inorgânicas, os materiais 

metálicos.  

 

2.5.1 Fibras orgânicas 

 

Entre as fibras de polímeros naturais estão às produzidas de amianto (asbesto), celulose e 

carbono. Segundo Sarzalejo et al (2014), as fibras mais comuns de polímeros sintéticos são: 

Polipropileno, vinil, acrílico modificado, poliamida ou náilon e aramida. A mais usual entre 

as apresentadas são as de polipropileno, segundo Figueiredo (2011), são fornecidas em duas 

formas básicas, microfibras e macrofibras. As microfibras se dividem em monofilamento e 

fibriladas. As fibriladas apresentam malha de finos filamentos de seção retangular, 

aumentando a adesão à matriz pelo intertravamento. Já as nomeadas de monofilamento tem 

comprimento padrão, conforme ilustrado na Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 – Fibras de polipropileno (a) fibriladas (b) monofilamento – Adaptado de 

Figueiredo (2011) 
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As macrofibras de base polimérica são usualmente fornecidas no mercado em feixes de 

fibras com fita externa e são utilizadas para aumento do reforço estrutural, assim como as 

fibras de aço. Existe no mercado também materiais com as fibras fibriladas e 

monofilamento mescladas, que além da melhoria estrutural também controlam a fissuração. 

A fibra em feixe está apresentada na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 - Cilindro de macrofibras (Figueiredo, 2011) 

 

2.5.2 Fibras inorgânicas 

Segundo Sarzalejo et al (2014), as fibras inorgânicas são aquelas formadas por aços 

carbonos, suas ligas e alumínio. Será apresentada a seguir a fibra de aço, mais usual no 

mercado brasileiro. 

 

• Fibras de aço 

As fibras de aço possuem elevada resistência mecânica à tração, quando comparadas ao 

concreto. No caso de fibras aplicadas a concreto, pode-se denominá-las de macrofibras. A 

classificação das fibras de aço se dá também em função da conformação das mesmas e pelo 

processo de produção, os quais são normatizados pela ABNT (2007). 

 

As fibras de aço podem ser classificadas como fibras curtas (25 a 60mm) e fibras longas 

(acima de 60mm). Podendo ser produzidas soltas ou coladas, quando coladas facilitam 

processo de produção, favorecendo a homogeneização. 
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A classificação pode ser quanto ao tipo de conformação geométrica, inicialmente as fibras 

do tipo A tem ancoragens nas extremidades, segundo a Figura 2.15.Como é possível notar, 

esse é o tipo de fibra na qual se tem ganchos nas extremidades, para aumentar a ancoragem, 

este é o tipo mais comum no mercado brasileiro.  

 

 

Figura 2.15 - Modelo de fibras com ancoragem (Khabaz, 2015) 

 

As fibras do tipo B possuem conformação corrugada. Este tipo de fibra é produzido do 

refugo da produção de lã de aço, a partir do fio chato que resta da produção, o qual é 

cortado no comprimento desejado e é conformado longitudinalmente, para melhor a 

aderência à matriz, segundo Figura 2.16. Como é produzido da sobra de material, o custo é 

baixo (Figueiredo, 2000). 

 

 

Figura 2.16 - Modelo de fibras corrugadas (Khabaz, 2015) 

 

As do tipo R são denominadas do tipo retas, pois não apresentam conformação corrugada 

nem ancoragem, conforme Figura 2.17. São comumente produzidas com seção circular ou 

retangular. 

 

Figura 2.17- Modelo de fibra reta (Khabaz, 2015) 
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A classificação segundo a geometria analisa apenas o perfil longitudinal, a seção transversal 

é classificada em classes. A definição da classe se dá segundo o aço que deu origem às 

fibras, sendo, portanto, divididas em três classes (I, II e III). A Classe I é produzida do 

arame trefilado a frio. Neste processo, o aço é pressionado contra um canal convergente 

(fieira ou trefila) sofrendo redução de diâmetro. A Classe II provém de chapas laminadas 

cortadas a frio. A produção é a partir de bobinas laminadas a frio em um laminador de tiras 

a frio. A classe III, por sua vez, é feita de arame trefilado e escarificado, sendo semelhante à 

Classe I, porém, há também a escarificação das fibras.Dadas as classificações apresentadas, 

associações são feitas, de forma a obter os modelos atuais de fibras fornecidos pelo 

mercado. Para melhor compreensão a ABNT (2007) compila as informações conforme a 

Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 - Classificação e geometria das fibras de aço para reforço de concreto 

(ABNT,2007) 
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As propriedades mais relevantes da fibra se dão pelo módulo de elasticidade e a resistência 

mecânica. As fibras de aço são conhecidas como de alto módulo de elasticidade, pois 

apresentam módulo de elasticidade maior que a matriz. As fibras consideradas adequadas 

para a utilização no CRFA são aquelas que apresentam elevada resistência mecânica e 

grande capacidade de deformação em relação ao concreto no momento de ruptura. 

 

2.6  RELAÇÃO DE ASPECTO 

 

A relação de aspecto (RA) ou fator de forma (FF), segundo Figueiredo (2011), é a relação 

geométrica obtida pelo comprimento da fibra dividido pelo diâmetro do círculo equivalente 

à área de sua seção transversal. A relação de aspecto pode ser calculada segundo a Equação 

2.2. 

 

edl                                                          (2.2) 

 

onde   é a relação de aspecto, l é o comprimento da fibra e ed é o diâmetro equivalente é 

obtido em função da classe da fibra. Para fibras da classe I temos a Equação 2.3.  

 

2/)( 21 ddde                                                 (2.3) 

 

onde 
1d  e 

2d são medidas na região central da fibra, em duas direções ortogonais. Para AII, 

CII e RII temos a Equação 2.4:  

/)'..4( wede                                                 (2.4) 

 

onde e  é a menor medida da seção transversal e w  é a maior. Para CIII temos, por fim, a 

Equação 2.5. 

)'..3/('²)..4³.3(2 wweede                                         (2.5) 
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onde e  é a menor medida da seção transversal, 'w  é a maior e l  é o comprimento total da 

fibra. Calculada a relação de aspecto, é necessário analisar se o mesmo atende aos 

requisitos especificados na norma ABNT (2007), tal como demonstrado na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Requisito de relação de aspecto mínimo (ABNT, 2007) 

Classe de fibra Tipo de aço Relação de aspecto mínimo 

I Fio de aço trefilado 40 

II Chapa de aço cortada 30 

III Fio de aço trefilado e escarificado 30 

 

A tabela ilustra que para cada classe de fibra é exigido relação de aspecto mínimo, sendo 

importante ressaltar que a tolerância em relação ao diâmetro é de 5%. Em relação ao 

comprimento, a tolerância é igual a 10% para fibras menores que 35 mm, para 

comprimentos superiores a tolerância é de 5%.  

2.7 TEOR DE FIBRA 

O teor de fibra está diretamente relacionado à capacidade de resistência do CRFA, pois a 

transferência de tensão é dada pelo reforço que a fibra promove que é proporcional ao seu 

volume no concreto. Sendo assim, segundo Figueiredo (2000), é possível dizer que uma 

proporção mais elevada de fibras resultará numa resistência residual pós-fissuração mais 

elevada em relação ao concreto.  

 

O comportamento entre a matriz e a fibra pode ser classificado em duas classes: strain-

hardening e strain-softening. A primeira é caraterizada pelo ganho de resistência após a 

fissuração da matriz, na segunda por sua vez, há perda de capacidade resistente após a 

fissuração. Ligada a esta preposição, está o conceito de volume crítico, que é o teor de 

fibras que mantem a mesma capacidade portante para o compósito a partir da ruptura da 

matriz (Figueiredo, 2000).  

 

Logo, analisando a Figura 2.18, estando a porcentagem de fibras da mistura abaixo do 

volume crítico haverá queda de capacidade de carga após a ruptura, pelo contrário, quando 

acima do volume crítico, o compósito suportará tensões superiores após a aplicação da 
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tensão de ruptura da matriz. Porém, é necessário salientar que o volume exagerado de fibra 

pode resultar na redução da aderência da matriz com as fibras, o que também resultará em 

baixa resistência pós fissuração. 

 

Figura 2.18- Curva tensão x deflexão em função do volume relativo de fibras 

(Figueiredo, 2000). 

2.8 COMPRIMENTO CRÍTICO 

 

É possível prever que, dada a capacidade de cargas das fibras no compósito, o modelo ideal 

de aplicação de tensão seria aquele em que a fibra estivesse posicionada exatamente 

perpendicular à aplicação da carga e que a carga agisse pontualmente no centro da fibra 

(Figueiredo, 2000). Porém, é fato que isto não ocorre na prática. 

 

O comprimento crítico é definido como, dada a situação ideal citada acima, ocorra uma 

tensão centralizada igual à sua tensão de ruptura. Quando o comprimento da fibra é menor 

que o ideal, a mesma será arrancada da matriz do lado que possuir menor comprimento 

embutido. Para se utilizar fibras com comprimento maior que o crítico, é necessário que se 

tenha um concreto de elevada resistência para que haja maior aderência entre a fibra e a 

matriz. 

Como ilustrado na Figura 2.19, segundo Figueiredo (2011), a resistência após a fissuração é 
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maior para fibras de maior comprimento. Porém quando há um aumento exagerado do 

tamanho da fibra, ou seja, maior que o comprimento crítico, a fibra deixará de escorregar da 

matriz, logo haverá um atrito tão alto que a fibra romperá, deixando de cumprir sua função 

de aumentar a resitência pós fissuração. 

 

Figura 2.19- Distribuição de tensão de cisalhamento elástico e atrito em fibra em 

compósito (Bentur e Mindess, 2007) 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DO CONCRETO COM FIBRAS 

 

Algumas características são essenciais para o bom desempenho e a análise correta do 

concreto com fibras. Inicialmente pode-se citar o teor de fibras que é considerado, segundo 

Figueiredo (2011), o fator principal para definir o comportamento dos compósitos. Além do 

teor de fibras, o desempenho pós-fissuração depende diretamente do comprimento crítico.  

 

O mesmo é definido com o modelo que analisa a tensão máxima entre a matriz e a fibra 

quando a tensão sobre a qual a fibra está submetida se iguala à tensão de cisalhamento entre 

a fibra e a matriz. Analisando as características mecânicas dos concretos com quantidades 

de fibras baixa a moderada, conforme Mehta e Monteiro (2015), a contribuição mais 

siginificativa é quanto à tenacidade.A adição de fibras aumenta a resistência à tração e da 

tenacidade, porém, a tenacidade tem mudança de comportamento mais relevante.  

2.9.1 Resistência à compressão 
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Segundo a Lei de Abrams, exemplificada na Figura 2.20, a resistência à compressão do 

concreto é inversamente proporcional à relação de água/cimento. Sendo assim, mantendo-se 

inalterados todos os outros insumos que compõe o concreto, é possível notar que com o 

aumento da relação água cimento há uma queda representativa da resistência a compressão. 

 

 

Figura 2.20- Relação água/cimento x resistência a compressão 

 

Segundo Rodrigues (2010), dada uma relação água/cimento fixa a resistência só é alterada 

em função dos cimentos empregados. Sendo assim, estando os agregados adequados, a 

influência dos mesmos na resistência à compressão é pouco perceptível. 

 

Quanto à relação do teor de fibras e a compressão é possível notar na  Figura 2.21 que no 

trecho elástico inicial, antes da fissuração, não há influência significativa quanto ao teor de 

fibras. Porém, após a fissuração, nota-se que as amostras com maior porcentagem de fibras 

obtêm maior resistência. 
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Figura 2.21- Resistência à compressão x Deformação axial em função do volume de 

fibras. (ACI, 2004) 

 

2.9.2 Resistência à tração na flexão 

 

A resistência à tração na flexão, segundo Figueiredo (2000), diferente da compressão, está 

relacionada aos agregados, sendo, assim, a interface do agregado com a pasta gera 

influência sobre as resistências obtidas. Por exemplo, os agregados britados, ou seja, 

aqueles que possuem superfície de contato menos lisa, geram maior adesão da pasta. Sendo 

assim, para compósitos com fibras, o teor e o tipo de fibra geram alteração da resistência à 

flexão. 

 

Normalmente são considerados dois valores de resistência à tração na flexão, o primeiro 

relativo à carga de fissuração (ponto A na Figura 2.22) e o segundo, relativo à carga 

máxima alcançada (ponto C na Figura 2.22), (ACI, 2004). 
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 Figura 2.22- Curva carga x deslocamento (ACI, 2004) 

 

Da resistência à tração na flexão é possível medir a tenacidade, que é a medida da energia 

necessária para a ruptura do material. As resistências ao impacto e à fadiga do concreto 

também sofrem acréscimo considerável em função do aumento da tenacidade. 

 

2.9.3 Módulo de Elasticidade 

 

O concreto se comporta como um material inelástico não-linear, ou seja, a relação tensão 

deformação não ocorre de maneira linear, nem à tração nem a compressão. Sendo assim, o 

valor do módulo de elasticidade é obtido em diversos pontos notáveis, nomeados das 

seguintes formas: módulo secante, módulo tangente, módulo inicial tangente, entre outros, 

ilustrado na Figura 2.23. O modo preferencialmente adotado para analisar as características 

do concreto é o módulo secante segundo Rodrigues (2010). 

 

No caso dos compósitos, pela grande presença de agregados em relação ao cimento, o 

módulo elástico do material é fortemente influenciado. Além disto, a interação entre a pasta 

e o agregado também é relevante no comportamento do material.  
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Figura 2.23 - Curva tensão x deformação (Mindess, Young e Darwin, 2003) 

 

Quanto às fibras, é importante relacionar o módulo de elasticidade e a resistência mecânica 

à capacidade de reforço que a fibra poderá proporcionar ao concreto. Segundo Figueiredo 

(2005), as fibras que apresentam módulo de elasticidade menor que do concreto curado são 

consideradas fibras de baixo módulo, como as de polipropileno e náilon. Já as fibras que 

apresentam módulo de elasticidade superior ao concreto, são consideradas de alto módulo, 

como as de aço. 

 

Figueiredo (2005) exemplificou a importância da resistência e do módulo de elasticidade 

por meio de uma demonstração gráfica, na qual é apresentada uma matriz hipotética 

reforçada por três tipos de fibras uma de baixo módulo de elasticidade e duas de alto 

módulo, uma apresentando baixa resistência e a outra apresentando alta resistência, 

ilustrado na Figura 2.24.  
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 Figura 2.24 - Diagrama de tensão x deformação (Figueiredo, 2005) 

 

Inicialmente é importante notar a curva AO, que representa o comportamento da matriz, e 

analisar os demais comportamentos comparados ao ponto A, ou seja, o ponto de ruptura da 

matriz. Sendo assim, pode-se analisar o comportamento de OD, que representa a fibra de 

baixo módulo de elasticidade, nota-se que no momento da ruptura da matriz a fibra em 

questão possui menor tensão, portanto, para que a fibra seja capaz de reforçar o compósito é 

necessário que esteja presente em grande quantidade. As fibras de baixo módulo não podem 

sofrer a ação de tensões muito elevadas, pois mesmo que grandes quantidades podem 

deformar-se e permitir que a abertura da fissura aumente. Logo, as fibras de baixo módulo 

não são recomendadas para reforços pós-fissuração. 

 

Quanto à curva OB, está representado o comportamento da fibra com alto módulo e alta 

resistência nota-se que no ponto de ruptura do compósito, a fibra tem seu comportamento 

representado pelo ponto B, no qual é possível verificar elevado nível de tensão. Esta 

característica permitirá que no rompimento da matriz a fibra promova um elevado nível de 

reforço, mesmo quando esta estiver presente em baixa porcentagem. 
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Por fim, a curva OC apresenta a fibra com alto módulo e baixa resistência a qual não resiste 

à tensão aplicada e rompe antes da matriz. Ou seja, fibras com essas características não são 

viáveis para o reforço da matriz após a fissuração, pois, quando a matriz se romper as fibras 

já terão rompido. 

 

São consideradas fibras eficientes para reforço da matriz cimentícia aquelas que têm maior 

capacidade de deformação na ruptura e maior resistência à tração que a matriz. As fibras de 

baixo módulo e resistência mostram eficiência quando o concreto encontra-se no estado 

fresco, auxiliando na redução da fissuração plástica, como é o caso das fibras de 

polipropileno e náilon. A fibra de aço, por possuir alta resistência e alto módulo de 

elasticidade, atua eficientemente como reforço em concretos endurecidos podendo, em 

algumas situações, até mesmo substituir a armadura. 

 

2.9.4 Tenacidade  

O conceito de tenacidade está ligado ao trabalho dissipado no material até certo nível de 

deflexão. Para os compósitos tem-se a definição mais específica, onde tenacidade é a 

energia absorvida pelo compósito devido ao carregamento, antes e depois da fissuração, 

dada pela área da curva da carga aplicada versus a deflexão, conforme mostrado na Figura 

2.25. 

 

Figura 2.25- Critério da JSCE SF-4 (1984) para determinação da tenacidade 

(Figueiredo;Helene, 1997) 
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De maneira mais simples, pode-se dizer que a tenacidade é a capacidade de se deformar 

antes do rompimento (Figueiredo, 2011). A tenacidade ( 3T ) é obtida por meio da área total 

sob a curva da carga pelo deslocamento, medida em Joules, até o deslocamento de L/150, 

onde L é o vão entre os apoios. 

 

O valor de 3T  é então substituído na Equação 2.6: 

²..
150

.3
3,

hb
L

LT
fe                                                     (2.6) 

 

Onde b é a largura do corpo de prova e h  é a altura. Daí se obtêm 3,ef , em MPa, que é o 

fator de tenacidade, que é a carga média resistida após a fissuração da matriz. Ressalta-se 

que o valor obtido é o equivalente para a deformação L/150, ou seja, o valor da tensão 

média fictícia resistida pelo corpo-de-prova durante o ensaio. Diz-se fictícia, pois após a 

fissuração o regime elástico não prevalece. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo trata da caracterização e metodologia para confecção e ensaio do concreto. 

Foram produzidos corpos de prova cilíndricos para os ensaios de compressão, módulo de 

elasticidade e absorção de água e prismáticos para análise da resistência à flexão. 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Aglomerante 

O aglomerante utilizado foi o cimento Nacional CPV da Brennand  Cimentos. As 

propriedades do material, fornecidas pela fabricante, estão apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Características do aglomerante (Couto, 2016) 

Ensaios Químicos 

Ensaios  Metodologia Unid. Resultado Exigências 

Resíduo Insolúvel – RI ABNT NM 15/12 % 0,95 ≤1,0 

Perda de fogo – PF ABNT NM 18/12 % 4,07 ≤4,5 

Óxido de magnésio – MgO ABNT NM 14/13 % 1,52 ≤6,5 

Trióxido de Enxofre - SOɜ ABNT NM 16/14 % 2,79 ≤4,5 

Anidrido Carbônico - CO2 ABNT NM 20/15 % 2,77 ≤3,0 

Ensaios Físicos 

Ensaios  Metodologia Unid. Resultado Exigências 

Área Específica (Blaine) ABNT NM 76/98 cm²/g 4651 ≥3000 

Massa Específica ABNT NM 23/01 g/cm³ 3,04 Não aplicável 

Índice de Finura - #75μm ABNT NM 11579/13 % 0,08 ≤6,0 

Resíduo na peneira #325 ABNT NM 9202/85 % 0,81 Não aplicável 

Água de consistência normal ABNT NM 43/03 % 29,4 Não aplicável 

Início de pega ABNT NM 65/03 minutos 167 ≥60 

Fim de pega ABNT NM 65/03 minutos 225 ≤600 

Expansibilidade à quente ABNT NM 11582/12 mm 0 ≤5,0 

Ensaios Mecânicos 

Ensaios - ABNT NBR 7215/96 Unid Desvio  Resultado Exigências 

Resist. à compressão - 1 dia MPa 2,19 27,6 14 

Resist.à compressão - 3 dias MPa 1,73 44,4 24 

Resist.à compressão - 7dias MPa 1,66 49 34 

Resist. à compressão - 28dias MPa 2,09 57,3 Não aplicável 
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3.1.2 Agregados 

Quanto aos agregados, foram utilizados pó de pedra médio, pó de pedra grosso e brita 

calcária Nº0, fornecidos pela Pedreira Martins Lanna. Quanto à areia, foi utilizada a areia 

média lavada da marca Sílica Pura. Todos os materiais foram secos em estufa a 105º C 

garantindo assim que a porcentagem de água prevista no traço não sofresse influência da 

umidade dos agregados. 

3.1.3 Fibras 

 

Para o desenvolvimento dos experimentos, foram adotados 03 tipos de fibras de aço, cedidas 

pela Maccaferri do Brasil. As fibras são fabricadas com a identificação FSN3, FF3 e FF4, e 

possuem o mesmo diâmetro, porém, comprimentos distintos, e consequentemente, relação de 

aspectos distintos, conforme Tabela 3.2. Neste estudo adotou-se a nomenclatura segundo a 

relação de aspecto (RA), logo, as fibras serão descritas como RA(44), RA(67) e RA(80). 

 

Tabela 3.2 - Requisito de relação de aspecto mínimo (Adaptado de Sarzalejo et al, 

2014) 

Tipo 
Diâmetro(d) 

   mm 
Comprimento(l) 

mm 
Fator de aspecto 

(Relação l/d) 
Nomenclatura 

adotada 

FSN3 0,75 33,00 44 RA(44) 

FF3 0,75 50,00 67 RA(67) 

FF4 0,75 60,00 80 RA(80) 

As relações de aspecto serão utilizadas como referência para a verificação dos parâmetros 

geométricos a serem calculados. Na Figura 3.1são apresentadas as fibras, pode-se observar 

a diferença de tamanho entre as fibras. 

 

Figura 3.1 - Fibras RA(44), RA(67) e RA(80) 
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3.1.4 Aditivo 

 

Para melhorar as propriedades do concreto foi utilizado o aditivo líquido superplastificante 

Silicon Ns High 400. O aditivo visa melhorar as propriedades do concreto no estado fresco, 

melhorando a coesão sem perda do abatimento e permitindo que a fluidez mesmo com 

baixas relações água/cimento, o que auxiliou, em especial, as moldagens de concreto com 

fibras distribuídas. Além disto, o uso do produto reduz o tempo de cura e reduz a 

porosidade do concreto. Todos estes fatores são críticos na execução do concreto com 

fibras, logo, o uso do aditivo se tornou uma alternativa interessante para a melhoria dos 

resultados.  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Caracterização dos materiais 

• Aglomerante 

Segundo a norma NM (2000), foi elaborado o ensaio de massa específica do material. Por 

meio do frasco volumétrico de Le Chatelier foi possível obter a massa do cimento e o 

volume deslocado pela mesma, tendo-se os parâmetros para o cálculo da massa específica. 

Os resultados obtidos estão descritos abaixo, assim como ilustrados na Figura 3.2. 

 

Massa de cimento: 60,03g 

 

Volume deslocado: 20,00 cm³ 

 

Logo, tem-se: 

³/0015,3 cmg
v

m
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Figura 3.2 - Ensaio de massa específica 

 

• Agregados 

 

São apresentados na Tabela 3.3 os resultados obtidos para o ensaio de massa específica dos 

agregados, elaborado de maneira similar à análise do aglomerante. Os resultados obtidos 

são coerentes com os valores usualmente obtidos para materiais semelhantes. 

 

Tabela 3.3 - Resultado das massas especificas dos agregados utilizados 

Material Descrição 

Resultados 

Massa seca (g) 
Volume deslocado 

(cm³) 

Massa específica 

(g/cm³) 

Agregado 

miúdo  

Areia média lavada 60,25 24,70 2,44 

Pó de pedra médio 59,91 23,20 2,60 

Pó de pedra grosso 59,95 23,10 2,58 

Material Descrição 
Massa 

seca (g) 

Massa 

saturada (g) 

Massa 

imerso (g) 

Massa específica 

(g/cm³) 

Agregado 

graúdo  
Brita calcária Nº 0 931,85 935,17 578,65 2,61 

 

Para a produção do concreto foram utilizados agregados miúdos e graúdos, os quais foram 

caracterizados segundo a granulometria. A Figura 3.3 representa a curva granulométrica do 

material graúdo. 
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Figura 3.3 - Curva granulométrica do agregado graúdo 

 

Logo após a análise do material graúdo, foi feito o ensaio de granulometria para os 

agregados miúdos. A Figura 3.4 apresenta a curva granulométrica referente ao ensaio. 

 

Figura 3.4 - Curva granulométrica dos agregados miúdos 
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Por fim, estão apresentadas as curvas granulométricas dos agregados miúdos e graúdos na 

Figura 3.5. Nota-se a distinção entre as granulometrias da brita calcária Nº0 e os demais 

materiais. O ANEXO III mostra as tabelas utilizadas para a elaboração do ensaio e os 

valores obtidos. 

 

Figura 3.5 - Curvas dos agregados utilizados 

• Fibras 

 

As fibras utilizadas são do tipo AI, com ancoragem nas extremidades oriunda de chapa 

laminada cortada a frio. Inicialmente foi feita a caracterização geométrica das fibras, o 

primeiro requisito analisado foi à tolerância dimensional. 

 

Segundo a ABNT (2007), é necessário medir o comprimento e diâmetro equivalente em 60 

fibras escolhidas aleatoriamente. Para efetuar a medição foi utilizado um paquímetro 

digital, ilustrado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Aferição do comprimento da fibra FS3N 

 

Quanto à relação de aspecto, dado pela relação entre o comprimento e o diâmetro efetivo, o 

mínimo exigido é que o valor seja superior a 40. As fibras medidas têm tolerância de 5% 

em relação ao comprimento, para comprimento menor que 35 mm, para comprimentos 

superiores a tolerância é de 10%. Quanto ao diâmetro efetivo em relação ao nominal a 

tolerância é de 5%.  

 

Quanto à resistência ao dobramento, foram escolhidas 10 fibras aleatoriamente, sendo 

verificado manualmente o dobramento da fibra sobre um pino de 3,2mm de diâmetro, em 

temperatura ambiente maior que 16ºC. As fibras ensaiadas devem suportar o dobramento 

sem quebra em 90% do material ensaiado. 

 

O ensaio de verificação de defeitos é executado em 200g de amostras que são analisadas 

quanto à presença de ancoragem e emendas pelo topo. Dada a análise do material, 95% em 

massa de fibra analisada não devem apresentar defeitos como fibras sem ancoragem ou 

fibras com emendas pelo topo. 

 

A ABNT (2007) também estabelece os parâmetros de resistência das fibras, que devem 

atender a Tabela 3.4. Para as fibras das classes I e III, o ensaio deverá ser realizado no 

fio, para a classe II, o ensaio deverá ser realizado na chapa. 
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Tabela 3.4 - Tipos e classes das fibras de aço produzidas especificamente para uso em 

concreto (Adaptado de ABNT, 2007) 

Tipo 
(geometria) 

Classe da 
fibra 

Limite de resistência a tração do 
aço (MPa) 

A 
I 1000 

II 500 

C 

I 800 

II 500 

III 800 

R 
I 1000 

II 500 

 

O ensaio de tração foi realizado no equipamento universal de ensaios EMIC DL300000N 

com dispositivo de controle e aquisição de dados. Conforme ilustrado na Figura 3.7, as 

fibras RA(80), de maior comprimento, foram ensaiadas. Das 05 fibras ensaiadas, o menor 

valor foi desconsiderado e foi obtida a média de resistência dos resultados restantes. 

 

 

Figura 3.7 - Ensaio de tração das fibras 
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O ensaio foi realizado a velocidade de dois mm/min, com deformação máxima igual ao 

comprimento da fibra, ou seja, 50 mm. Quanto à carga, o limite máximo foi estabelecido 

em 280.000 kN. Durante o ensaio houve dificuldade em prender as fibras à garra que 

promove a fixação do material a ser ensaiado. Por diversas vezes ocorreu o rompimento da 

ancoragem antes da fibra, logo, optou-se por cortar a ancoragem das fibras previamente ao 

ensaio. 

 

Foi analisada também a microestrutura da fibra. As amostras foram preparadas para a 

caracterização micrográfica eletrônica de varredura e ótica, sendo embutidas a frio no 

sentido longitudinal e transversal com polimetil metacrilato. Após endurecimento do 

embutimento, as amostras foram lixadas e receberam polimento com pasta de diamante. Por 

fim, foi feito o ataque ácido com reagente de ataque Nital 2%. As amostras após preparação 

estão ilustradas na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 - Embutimento a frio das fibras 

 

Após preparo para metalografia, as amostras foram analisadas no microscópio ótico de 

varedura Hitachi TM 3000. As amostras foram analisadas e foram obtidas imagens 

semelhantes para os três modelos, tendo em vista que o material e diâmetro das fibras eram 

semelhantes.  
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO COM FIBRAS 

3.3.1 Moldagem 

Para o modelo sem fibras e os modelos de fibras distribuídas foram confeccionados 02 

corpos de prova prismáticos para o ensaio de flexão e 08 corpos de prova cilíndricos, sendo 

04 para os ensaios de compressão, 02 para cálculo do módulo de elasticidade e 02 para o 

ensaio de absorção de água. O corpo de prova cilíndrico utilizado possui100 mm de 

diâmetro e 200 mm de altura. Quanto ao modelo prismático, as dimensões do modelo foram 

de 150 mm de largura, 150 mm de altura de 500 mm de comprimento. Todos os moldes 

foram previamente preparados com desmoldante. Na Figura 3.9 segue esquema explicativo 

quanto às moldagens. 

 SEM FIBRAS

MS

 

FIBRAS DISTRIBUÍDAS

MD 1% RA(44)

FIBRAS DISTRIBUÍDAS

MD 2% RA(67)

FIBRAS DISTRIBUÍDAS

MD 1% RA(80)

FIBRAS NO FUNDO

MF 1% RA(44)

FIBRAS DISTRIBUÍDAS

MD 1% RA(67)

FIBRAS NO FUNDO

MF 1% RA(67)

FIBRAS NO FUNDO

MF 2% RA(67)

FIBRAS NO FUNDO

MF 1% RA(80)

02 CP’s PRISMÁTICOS

ENSAIO DE FLEXÃO

02 CP’s CILÍNDRICOS

ENSAIO DE ABS. DE 

ÁGUA

02 CP’s CILÍNDRICOS

MÓD. ELASTICIDADE

04 CP’s CILÍNDRICOS 

ENSAIO DE 

COMPRESSÃO

02 CP’s PRISMÁTICOS

ENSAIO DE FLEXÃO

 

Figura 3.9 - Fluxograma dos experimentos realizados 

 



 

 

45 

 

O concreto utilizado foi dosado em faixa de resistência de aproximadamente 35 MPa. A 

norma ABNT (2015) foi utilizada como base para o procedimento de preparo e controle do 

concreto. Foram adotadas duas proporções de fibra: 1% e 2% do volume total de concreto. 

O traço utilizado está apresentado na Tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5 - Proporção de materiais utilizados para fabricação do concreto 

 
Material 

Descrição 
Traços 

Em peso (kg) Por moldagem (kg) 

Aglomerante Cimento Portland de Alta Resistência 1,00 16,49 

Agregado miúdo  

Areia média lavada 0,95 15,69 

Pó de pedra médio 0,48 7,85 

Pó de pedra grosso 0,48 7,85 

Agregado graúdo  Brita calcário Nº 0 2,49 41,06 

Água  - 0,45 7,42 

Aditivo Superplastificante 0,0043 0,72 

Fibras (1% e 2%) Fibra de aço  0,18/0,36 3,02/6,04 

 

Os materiais para o traço foram pesados e a brita foi dividida em pesos inferiores a 15 

quilos para facilitar a adição do material na betoneira. A água foi dividida em dois 

recipientes e em apenas um deles foi adicionado o aditivo, conforme Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 - Materiais para preparação em betoneira do concreto 



 

 

46 

 

O concreto foi produzido em betoneira, sendo executado em torno de 45 litros de material 

por vez, quantidade suficiente para a moldagem de todos os corpos de prova, cilíndricos e 

prismáticos. Inicialmente era adicionada a betoneira a brita 0 e metade da água sem aditivo. 

O material era então misturado por 01 minuto. Logo após, o cimento era adicionado e se 

fazia a mistura do material por mais 01 minuto. Por fim, eram acrescentados a areia e o pó 

de pedra médio e grosso com o restante da água, incluindo o aditivo. O concreto era 

misturado entre 10 e 15 minutos. 

 

Para os modelos com fibras distribuídas, as fibras eram adicionadas logo após a brita 0, 

ficando, portanto, uniformemente distribuída no concreto. Neste caso, para os traços com 

1% de fibra, o processo de fabricação do concreto era mais longo que o concreto 

convencional, durando cerca de 35 minutos, tendo em vista que a mistura se tornava mais 

pesada e menos fluida pela adição de fibras. Quanto ao modelo com fibras no fundo, as 

fibras foram colocadas no fundo da forma, conforme Figura 3.11, sendo o concreto 

adicionado sobre as fibras. 

 

 

Figura 3.11 - Configuração com fibras no fundo 
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Inicialmente, moldou-se o corpo de prova com 02 camadas de concreto, segundo a ABNT 

(2016), na qual é estabelecido que para moldes prismáticos sejam necessários 75 golpes 

com haste de socamento, por camada. Não se obteve sucesso utilizando este padrão, pois as 

fibras ficaram aparentes no fundo do corpo de prova, conforme ilustrado na Figura 3.12. 

Sendo assim, um novo corpo de prova foi moldado, sendo estabelecida a moldagem em 03 

camadas com 250 golpes em cada uma. Porém, os modelos não saíram como desejados 

novamente. 

 

 

Figura 3.12 - Corpo de prova com fibras aparentes 

 

Por fim, optou-se por uma moldagem com concreto sem a presença da brita. Sendo assim, 

foram preparados cerca de 4 litros de material em argamassadeira conforme traço mostrado 

na Tabela 3.6. 

.  

Tabela 3.6 - Proporção de materiais utilizados para fabricação da argamassa 

 Cimento Areia  Pó. P. Méd.  Pó P. Gros.  Água  Aditivo 

Traço por 
moldagem (kg) 

1,38 1,31 0,66 0,66 0,62 0,048 

 

Com as fibras depositadas no fundo do molde, a argamassa foi posteriormente adicionada e 

foram dados 300 golpes na primeira camada. Logo após o adensamento da argamassa com 

as fibras, foram adicionadas duas camadas de concreto, cada qual recebendo 150 golpes, o 

dobro estabelecido inicialmente pela ABNT (2016). 
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A cura dos corpos de prova foi feita em tanques para os corpos de prova prismáticos e em 

bacias para os cilíndricos, conforme Figura 3.13. No dia seguinte à moldagem, os corpos de 

prova eram desmolados e submersos em solução com de 1,7g de hidróxido de sódio por 

litro de água.  Após 10 dias de cura os mesmos eram retirados para a execução dos ensaios.  

 

 

Figura 3.13 - Cura dos corpos de prova (a) prismáticos (b) cilíndricos 

3.3.2 Ensaio de compressão 

 

Para o ensaio de compressão foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios da marca EMIC, 

com auxílio dos softwares TESC e Vmaq, com acoplamento para aumento de carga, a qual 

foi aplicada com velocidade de 20 mm/s, em corpos de prova de 100x200mm, como ilustra 

a Figura 3.14. A norma adotada para a execução do ensaio foi a ABNT (2007a), a qual foi 

utilizada para padronizar o script do ensaio, ou seja, definir os parâmetros da prensa. Foram 

utilizados pratos de aço com neoprene para garantir o nivelamento da superfície ensaiada. 
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        Figura 3.14 Ensaio de compressão 

 

3.3.3 Ensaio de módulo de elasticidade 

 

O ensaio de módulo de elasticidade foi executado na mesma prensa descrita para o ensaio 

de compressão. Para o ensaio em questão é necessário contar com o auxílio de uma faixa 

que envolve o corpo de prova diametralmente, a fim de fixar os extensômetros que medem 

a deformação do concreto. Foram aplicados 03 ciclos de carga de valor igual a 30% da 

carga média de ruptura no ensaio de compressão, a velocidade de 0,45 MPa/s. Dada a 

aplicação dos ciclos os extensômetros são retirados, a fim de não sofrerem danos, e a carga 

é aplicada até a ruptura do corpo de prova, conforme Figura 3.15. 
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Figura 3.15 - Ensaio de módulo de elasticidade 

 

3.3.4 Ensaio de tração na flexão 

 

O ensaio de tração na flexão foi efetuado a partir da flexão dos corpos de prova prismáticos. 

A prensa utilizada possui controle de velocidade e controle do deslocamento por meio de 

dispositivo eletrônico, no caso, mediante o uso de um extensômetro, ilustrado na Figura 

3.16. O extensômetro deverá ser apoiado em um suporte “yoke” (JSCE – SF4, 1984), no 

qual a leitura do deslocamento toma como referência o corpo-de-prova, o que aumenta a 

confiabilidade do ensaio (Figueiredo, 2000). 
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Figura 3.16 - Ensaio de tração na flexão 

 

Conforme a JSCE SF- 4 (1984), o carregamento foi dado em três terços do comprimento 

total do prisma, com vão de ensaio igual a três vezes a altura do corpo de prova, ou seja, 45 

cm. Seguindo as orientações de Figueiredo e Helene (1997), ficou-se atento a instabilidade 

pós pico, que é o momento em que a matriz, que suporta a carga, se rompe e a carga passa a 

ser resistida pelas fibras. Neste ponto há elevação do deslocamento, o que gera no 

extensômetro um pequeno impacto. 

 

O equipamento utilizado foi a Máquina Universal de Ensaios da marca EMIC, com auxílio 

dos softwares TESC e Vmaq.   A prensa foi configurada com velocidade de aplicação igual 

a 0,1 MPa/s. Quantos aos parâmetros relacionados às dimensões, foram inseridas as alturas 

e larguras do corpo de prova, 150 mm e a distância entre os apoios, igual a 450 mm. O 

aparato foi posicionado exatamente no centro do prisma. É importante ressaltar que os 

parafusos que prendem o suporte “yoke” permaneceram perfeitamente alinhados com os 

pontos de apoio do corpo de prova, sem gerar, portanto, tensões no suporte. 
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3.3.5 Cálculo da tenacidade 

 

O cálculo da tenacidade se deu pela Equação 2.6, sendo necessários os parâmetros 

geométricos do corpo de prova e a área para o deslocamento de L/150. Sendo assim, tem-se 

L, tamanho do vão, igual a 450 mm e b  e h , largura e altura do corpo de prova, igual a 150 

mm. Sendo o ponto que delimitante para o cálculo da área igual a 03 mm (L/150). 

 

O cálculo da área foi obtido no software Origin, no qual as curvas Força (N) versus 

deslocamento (mm) foram plotadas e a área foi limitada no ponto de deslocamento igual a 0 

mm a 3 mm, indicados nas setas representadas na Figura 3.17. Estabelecido os limites de 

cálculo da área, pela função de integração, foi obtida a área absoluta para todos os modelos.  

 

 

Figura 3.17 - Cálculo da área abaixo da curva para verificação da tenacidade 
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3.3.6 Ensaio de absorção de água, índice de vazios e massa específica 

O ensaio foi elaborado segundo a ABNT (2009). Os corpos de prova permaneceram 

submersos na mistura de cura por 21 dias. Após o prazo, os mesmos tiveram a superfície 

seca e foram pesados, obtendo-se assim a massa saturada. Logo após, em balança 

hidrostática, os corpos de prova foram pesados sobre a condição de imersão, sendo aferida 

então, a massa submersa. Após este processo, as amostras foram colocadas em estufas à 

temperatura de 105ºC até a constância de massa, sendo determinada, portanto a massa seca. 

O procedimento está ilustrado na Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 - Ensaio de absorção de água (Peso imerso) 

 

Obtidos os valores de satM  (massa do corpo de prova saturado), sM (massa do corpo de 

prova seco em estufa) e iM (massa do corpo de prova imerso em água) foi possível quatro 

parâmetros do concreto. O primeiro é a absorção de água, com a qual é possível verificar o 

aumento de massa em função da quantidade de água que foi absorvida pelo corpo de prova 

saturado em relação ao seco, obtido pela Equação 3.1, dado em porcentagem (%). 
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100x
M

MM

s

ssat                                                   (3.1) 

 

Calcula-se também o índice de vazios que indica a porosidade do material, ou seja, o 

volume de poros do material. O valor dado pela Equação 3.2, e o parâmetro é adimensional. 

 

100x
MM

MM

isat

ssat




                                                 (3.2) 

 

A massas específica da amostra seca consistem em obter a massa específica sem considerar 

os poros permeáveis da água. Pode verificar a forma de cálculo segundo a Equação 3.3. 

 

isat

s

MM

M


                                                        (3.3) 

 

Por fim é obtida a massa específica da amostra saturada de forma análoga à massa 

específica seca, conforme Equação 3.4. 

 

isat

sat

MM

M


                                                        (3.4) 

3.3.7 Análise da infraestrutura 

 

Para elaborar a correlação entre as resistências à tração na flexão e o coeficiente de recalque 

aceitável para a infraestrutura do pavimento foi utilizado o ábaco representado na Figura 

3.19. Foi adotado o cálculo para tandem triplo tendo em vista que dentro das normas 

vigentes esta configuração é a com maior solicitação do pavimento, dada por três eixos com 

duas rodas em cada extremidade. 

 

 



 

 

55 

 

Como é possível observar no ábaco em questão, o maior valor apresentado para a tensão de 

tração na flexão é igual a 4,61MPa. Porém, como é possível observar no Capítulo 4, os 

valores obtidos para os materiais ensaiados obtiveram resultado superior ao máximo 

estabelecido no ábaco. Sendo assim, optou-se por estabelecer inicialmente dois parâmetros 

e assim, obter a equação que rege o comportamento da relação entre a tensão de tração a 

flexão e o coeficiente de recalque.  

 

 

Figura 3.19 – Ábaco para dimensionamento da espessura de pavimentos rodoviários de 

concreto (caso de eixos tandem triplos) - (Adaptado de DNIT, 2004) 
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Foram determinados, portanto, a espessura padrão de 15cm do pavimento (conforme 

dimensões do modelo ensaiado) e três cargas por eixo: 25tf, 35tf e 45tf. Para a segunda 

análise foi verificada a redução da espessura do pavimento para 10cm e três cargas por 

eixo: 15tf, 25tf e 35tf. Conforme ilustrado no ábaco, por exemplo, para se obter o 

coeficiente de recalque referente ao pavimento de 10cm de espessura para carga por eixo de 

15tf é necessário traçar uma linha horizontal da tensão analisada, por exemplo 2,45MPa, até 

que a mesma intercepte a linha referente a espessura. Deste ponto, traça-se uma vertical até 

que a mesma corte a linha correspondente a carga estabelecida. Por fim, traça-se uma 

horizontal até o coeficiente de recalque correspondente.  

 

Obtidos diversos pontos de análise foi possível estabelecer o gráfico que rege o 

comportamento do ábaco para cada carga, consequentemente, obteve-se a linha de 

tendência para cada carga em função da espessura, sendo possível estabelecer a equação do 

gráfico.  
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 CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos serão apresentados a seguir em três partes. A primeira tratará dos 

resultados obtidos na caracterização das fibras, a segunda dos ensaios relacionados à análise 

do pavimento quanto à compressão, flexão, tenacidade, absorção de água, por último, serão 

apresentadas as análises relacionadas à infraestrutura. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS 

4.1.1 Caracterização geométrica  

 

A primeira análise feita foi quanto à caracterização da fibra em relação à tolerância 

dimensional. Foram medidos os comprimentos e diâmetros e obtido, portanto, a relação de 

aspecto real. Conforme ABNT (2007), o diâmetro foi obtido pela média das aferições no 

centro da fibra em duas direções ortogonais entre si. 

 

Quanto à relação de aspecto, dado pela relação entre o comprimento e o diâmetro efetivo, a 

ABNT (2007) estabelece que para as fibras do tipo AI, a relação de aspecto tem que ser 

maior que 40. Sendo assim, foram analisados os valores para as fibras em questão, os quais 

estão apresentados na Figura 4.1. 

 

Para a fibra RA(44) o valor obtido foi igual a 46,46, acima do estabelecido por norma, 

estando à fibra aceita. O mesmo ocorre para as fibras RA(67) e RA(80), que obtiveram os 

relação de aspecto igual a 68,79 e 80,33 respectivamente, estando ambos, portanto, 

aprovados. Estando todas as fibras dentro dos limites das relações de aspectos previstas, 

será adotado para a nomenclatura o valor nominal. 
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Figura 4.1 - Relação de aspecto das fibras 

 

Segundo Balbo (2009), valores de relação de aspecto inferiores a 50 são considerados 

baixos e superiores a 70 são considerados altos. Para concretos com fibras destinados a 

pavimentos, os valores ideais giram em torno de 60 sendo, portanto, a fibra RA(67) a mais 

viável quando analisado o quesito relação de aspecto.  

 

Como é possível observar na Figura 4.2, quanto à análise dos diâmetros, para a fibra 

RA(44), o valor obtido foi igual a 0,72mm, sendo o padrão igual a 0,75mm, a fibra 

analisada foi aprovada. Quanto ao o diâmetro médio obtido para a fibra RA(67) foi igual a 

0,73mm, sendo o padrão também igual a 0,75mm, mostrado em vermelho, podendo variar 

5%, ou seja, entre 0,71mm a 0,79mm, estando o valor obtido dentro dos parâmetros de 

aprovação. Por fim, a fibra RA(80) obteve o diâmetro verificado, obtendo-se a média igual 

0,75mm, sendo, portanto aceita. 

 

Quanto à fibra RA(44), o comprimento de mercado é de 33 mm, porém, para fibras com 

comprimento menor que 35 mm, a norma estabelece que a variação permitida seja de 

apenas 5%, logo, para a fibra em questão, podendo variar entre 31,35mm e 34,65mm. O 

valor médio obtido para a fibra em questão foi igual a 33,56, estando, portanto, aprovada. 
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Figura 4.2 - Diâmetro das fibras  

 

Quanto ao comprimento esperado, para a fibra RA(67) o valor padrão é 50 mm, podendo 

variar 10%, ou seja, entre 45 mm e 55 mm. A média obtida para os comprimentos foi igual 

a 50,35mm, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela ABNT (2007). Por fim, 

a fibra RA(80) é fabricada com 60 mm de comprimento, podendo variar entre 54 mm e 66 

mm, a média obtida foi igual a 59,93mm, estando aceita, conforme ilustrado na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Comprimento das fibras 
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Quanto ao ensaio de verificação de defeitos as fibras foram analisadas quanto à presença de 

ancoragem e emendas pelo topo. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4.4, 

salientando que 95% das fibras devem ser aprovadas. 

 

Figura 4.4 - Fibras aprovadas quanto à verificação de defeitos 

 

Todas as fibras foram aprovadas, obtendo respectivamente 99,88%, 97,36% e 95,01% das 

fibras analisadas sem nenhuma avaria. Segue na Figura 4.5 exemplo de defeitos observados 

nas fibras analisadas. 

 

 

Figura 4.5 – Fibras defeituosas 
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Quanto ao ensaio de resistência ao dobramento, as fibras foram ensaiadas conforme norma 

ABNT (2007), sendo obtido como resultado 100% das fibras aprovadas, conforme Figura 

4.6. A norma prevê um limite de 10% de fibras quebradas, como não se teve quebra de 

nenhuma fibra, o material verificado foi aprovado neste quesito. 

 

 

Figura 4.6 - Fibras após ensaio de dobramento  

 

4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Como é possível observar na Figura 4.7, imagem a, no embutimento longitudinal é possível 

notar como os grãos estão alongados, isto se deve ao processo de fabricação das fibras, que 

possuem baixo teor de carbono trefilado a frio. Na imagem b é possível verificar as 

características observadas no embutimento transversal, onde é visível o contorno dos grãos. 

As faixas mais escuras podem ser indícios de locais onde o ácido atacou mais severamente, 

o que pode ser característico dos contornos de grão, constatando o formato alongado do 

mesmo. 



 

 

62 

 

 

Figura 4.7 - Microscopia eletrônica de varredura das fibras (a) embutimento 

longitudinal, (b) embutimento transversal 

4.1.3 Ensaio de tração da fibra RA(80) 

 

Como explicado anteriormente, as fibras do tipo AI devem apresentar resistência a tração 

superior a 1000 MPa. Notou-se durante o ensaio que para algumas amostras houve uma 

queda da resistência com posterior aumento da mesma. Acredita-se que esta queda está 

ligada ao escorregamento da fibra, porém, mesmo após o suposto escorregamento, o valor, 

mesmo que reduzido, se manteve maior que o previsto em norma.  

 

Na Figura 4.8 nota-se que todos os valores de resistência à tração são superiores à linha 

vermelha que representa o valor aceito pela norma ANBT (2007). Segundo a norma, para 

cada tipo de fibra e relação de aspecto há um limite de resistência à tração do aço 

equivalente. 

 

Sendo assim, observando os resultados obtidos para os corpos de prova ensaiados nota-se 

que o menor valor obtido gira em torno de 1300 MPa e o maior valor está próximo a 1400 

MPa. São apresentados também os desvios em relação à média. 
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Figura 4.8 - Resistência à tração das fibras ensaiadas 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO COM FIBRAS 

4.2.1 Resistência a compressão 

Para o ensaio de compressão foram rompidos 04 corpos de prova, sendo eliminado aquele 

com maior desvio, os resultados estão apresentados na Figura 4.9. O modelo sem fibras 

obteve resistência igual a 43,63MPa, acima da resistência proposta de 35MPa. Para o 

concreto com a fibra RA(44) distribuída em 1% do volume (MD 1% RA 44) houve 

aumento da resistência sendo igual a 60,52 MPa, um acréscimo de aproximadamente 40% 

em relação ao modelo sem fibras. O aumento verificado está relacionado à propriedade das 

fibras de promoverem a redução da nucleação e da propagação das fissuras. Com isto, 

mesmo após a primeira queda de resistência, as fibras foram capazes de suportar tensões, 

diferente do modelo sem fibras, que sofreu queda brusca de resistência após a verificação 

da presença das primeiras trincas. 

 

Como é possível observar, a resistência à compressão do modelo com fibras distribuídas 

com 1% e 2% do tipo RA(67) foi igual a 53,14 MPa e 46,75MPa respectivamente, também 

superiores ao modelo sem fibras. A análise do valor obtido para a fibra distribuída do tipo 
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RA(80) mostra como a relação de aspecto pode influenciar nas propriedades mecânicas do 

compósito. Para a situação em questão foi obtida resistência igual a 43,70 MPa, ou seja, não 

se teve ganho considerável de resistência com a adição das fibras. Durante o processo de 

moldagem houve dificuldades de moldagem e adensamento do concreto, sendo possível 

notar, após a desmoldagem, que a superfície do corpo de prova não estava uniforme, logo, 

pode-se analisar que os vazios presentes no concreto podem ser responsáveis pela ausência 

de melhoria nos resultados. 

 

 

Figura 4.9 - Gráfica da resistência à compressão  

 

A partir da análise estatística Anova: fator único foi possível analisar se os valores obtidos 

foram discrepantes entre si, ou seja, se as médias diferem uma das outras. Adotado alfa 

igual a 0,05, foi obtido a probabilidade de significância (valor-P) igual a 0,000020. O 

valor-P é a probabilidade, sob Ho, de ocorrência do valor particular observado para a 

estatística de teste ou de valores mais extremos. Sendo assim, como o valor-P foi inferior à 

alfa, isto indica uma forte evidência para a rejeição de Ho. Quanto à análise de F, obteve-se 

Fcrítico igual a 3,478 e F igual a 46,423, logo, pode-se dizer que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias, o que comprova que a adição de fibras 

modificou significantemente os resultados de resistência à compressão. 
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Conforme ilustrado na Figura 4.10, foi possível notar que os corpos de prova sem fibras 

romperam de forma frágil, ou seja, o material rompeu sem sofrer grandes deformações. O 

concreto com fibras distribuídas, por sua vez, se comportou de maneira pseudo-dúctill, 

logo, foi possível notar a deformação do material até o momento de ruptura. Outra 

característica interessante a ser observada é que o concreto com fibras sofreu rompimento 

das placas mais superficiais, ou seja, nos pontos onde foi possível notar que as fibras não 

estavam presentes de maneira uniforme. 

 

 

Figura 4.10 - Corpos de prova após rompimento no ensaio de compressão (a) sem fibras, 

(b) com fibras distribuídas 

 

Segundo Balaguru e Shah(1992) e Bentur e Mindess (2007), o acréscimo de fibras gerou 

aumento da resistência à compressão de cerca de 25%, para até 2% de volume de fibras e de 

15% para volume iguais a 1,5%. Segundo Araújo (2002), o acréscimo de fibras em até 

1,5% de volume eleva em no máximo 16% a resistência à compressão. Contudo, para a 

fibra do tipo RA(67) observou-se aumento de 22% e nas fibras do tipo RA(44) de 39% da 

resistência à compressão. Isto indica que as fibras se mostram promissoras pois, verificou-

se acréscimo de resistência em todos os modelos com fibras em relação ao modelo sem 

fibras, obtendo-se resultados superiores aos previstos na literatura.  
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4.2.2 Módulo de elasticidade 

 

Para o ensaio de módulo de elasticidade foram rompidos 02 corpos de prova cilíndricos, 

sendo eliminado aquele com menor valor, segundo ABNT (2015). Como é possível 

observar na Figura 4.11, o concreto sem fibras obteve valor de módulo de elasticidade igual 

a 33 GPA, ou seja, superior a todas as configurações com fibras. Para RA(67) e RA(80) 

com 1% de volume de fibras, obteve-se redução de média de cerca de 7%. Em função dos 

vazios gerados pela presença das fibras pode-se verificar redução da rigidez do material 

quando comparado ao concreto sem fibras, o que reduz o módulo de elasticidade.   

 

Figura 4.11 - Gráfico do módulo de elasticidade 

 

Para 1% de fibras RA(44) a redução do módulo de elasticidade foi de 5%, tendo em vista 

que pelo menor comprimento da fibra, o índice de vazios gerado foi menor que comparados 

aos demais. Por fim, quando o volume de fibra foi superior, 2% da fibra RA(67), obteve-se 

redução ainda maior do módulo, em torno de 10%, tendo em vista que devido ao maior 

volume de fibras, maior também foi o índice de vazios gerado pela presença das mesmas no 

concreto. Balbo (2009) afirma que a adição de fibras melhorar ou piorar o desempenho do 

compósito em função da relação de aspecto das fibras e eficiência do adensamento.  
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4.2.3 Resistência à flexão 

• Modelo sem fibras e com 1% de fibras 

 

Para o ensaio de flexão foram rompidos dois corpos de prova prismáticos, conforme 

estabelecido pela ABNT (2015) tomou-se como resistência dos exemplares o maior valor 

obtido. Na Figura 4.12 está apresentado o resultado obtido para o concreto sem fibras, onde 

se pode notar que após a primeira fissura do concreto sem reforço a resistência diminui 

bruscamente, não se verificando tenacidade no material. O valor máximo de resistência à 

flexão obtido foi 7,41 MPa. No concreto sem fibras é possível verificar que há a formação 

de uma fissura que aumenta promovendo o colapso da amostra. A resistência obtida no 

momento da formação da primeira fissura é a resistência máxima do material à flexão. 

 

 

Figura 4.12 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo sem fibras  
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As fibras distribuídas no concreto resistiram à formação das fissuras e impediram o 

crescimento das mesmas. Observa-se que após a primeira fissura, o concreto apresenta 

resistência pós-fissuração visto que as fibras costuram as fissuras transferindo as cargas.  

Quanto às fibras do tipo RA(44), de menor comprimento que as demais, o valor máximo de 

resistência à flexão obtido para a fibra uniformemente distribuída foi igual a 7,88 MPa, ou 

seja superior em 6% ao concreto convencional. Nesta situação em que as fibras são 

misturas na betoneira com o restante do material, a fibra de menor comprimento tende a ter 

resultado menos satisfatório em função do diâmetro do agregado. Segundo Figueiredo 

(2011), fibras de comprimentos menores possuem menos comprimento embutido, 

possibilitando menor capacidade de reforço. Com o aumento do deslocamento, as fibras 

mais curtas perdem rapidamente a área de contato, diminuindo rapidamente a capacidade de 

suporte, como ilustrado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(44) distribuídas uniformemente 
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Contudo, na situação com as fibras RA(44) no fundo, pode-se notar comportamento 

distinto. Obteve-se aumento de 52% em relação ao concreto sem fibras e de 43% da 

resistência à flexão em relação à distribuição uniforme das fibras, obtendo resistência 

máxima igual a 11,26 MPa. Isto se deve a metodologia adotada, conforme relatado no 

Capítulo 3, na qual, para corpos moldados com fibras na área inferior, foi aplicada uma 

camada de argamassa sobre as fibras. Logo, nessa situação, os agregados da argamassa 

possuem diâmetro inferior, pela ausência da Brita de Calcário Nº 0, sendo assim, o 

desempenho do compósito, em relação às fibras distribuídas, melhorou significantemente, 

conforme Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(44) com distribuição diferenciada 

 

Para o concreto RA(67), notou-se que após a formação das primeiras fissuras houve o 

aumento da resistência à flexão. O rompimento ocorreu de forma pseudo-dúctil, sendo a 

resistência obtida foi igual a 9,66 MPa, 30% superior à obtida para o concreto sem fibras, 

conforme Figura 4.15. 
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Figura 4.15 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(67) distribuídas uniformemente 

 

Na Figura 4.16 observa-se o valor de resistência a flexão obtido para a distribuição das 

fibras RA(67) concentradas no fundo do molde. O valor obtido foi igual a 14,06 MPa, ou 

seja, houve um incremento de resistência de 90% em relação ao concreto sem fibras e de 

46% em relação às fibras distribuídas uniformemente.  

 

Figura 4.16 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(67) com distribuição diferenciada 



 

 

71 

 

No modelo com fibras concentradas no fundo foi possível verificar fissuras no centro do 

corpo de prova que não se propagaram para a parte inferior do modelo, o que comprova que 

as fibras distribuídas no fundo do corpo de prova resistiram à propagação das fissuras, 

como nota-se na Figura 4.17. Logo, no caso das fibras RA(67), para que as fendas se 

propagassem de modo a atingir a parte inferior do concreto, foi necessária a aplicação de 

carga superior à observada no modelo de fibras distribuídas. 

 

 

 

Figura 4.17 - Detalhe da propagação das fissuras do modelo com 1% de fibras RA(67) 

concentradas na área inferior 

 

A resistência à tração na flexão para as fibras distribuídas RA(80) foi igual a 12,16 MPa, 

segundo Figura 4.18. Ou seja, o valor obtido foi superior em 64% ao concreto sem fibra e 

26% superior ao resultado para a fibra do tipo RA(67). Neste caso, o comprimento das 

fibras favoreceu o aumento da resistência, tendo em vista que para a fibra distribuída 

uniformemente não se observou dificuldades na moldagem. 
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Figura 4.18 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(80) distribuídas uniformemente 

 

Porém, quando analisado o resultado obtido para as fibras RA(80) na área inferior, nota-se 

um ganho de apenas 15% de resistência em relação à distribuição convencional. Como é 

possível observar na Figura 4.19, o valor máximo de resistência à flexão obtido foi igual a 

13,93 MPa. Segundo Mehta e Monteiro (2014), é necessário otimizar a aderência entre a 

matriz e a fibra. No caso das fibras concentradas no fundo, no processo de moldagem e 

adensamento do concreto, verificaram-se dificuldades para se obter homogeneidade do 

compósito. Logo, supõe-se que a aderência fibra-matriz ficou prejudicada, o que acarretou 

no aumento não tão significativo da capacidade de transferência de carga das fibras, quando 

comparado as demais fibras utilizadas. 
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Figura 4.19 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 1% de 

fibras RA(80) com distribuição diferenciada 

 

Na Figura 4.20 estão apresentados os resumos dos resultados obtidos para a configuração 

sem fibras e com fibras distribuídas uniformemente. Como é possível observar, em todas as 

configurações apresentadas as fibras favoreceram a resistência à flexão na compressão dos 

materiais analisados e promoveram a tenacidade do material.  

 

Figura 4.20 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo sem fibras e 

com 1% de fibras distribuídas 

Na Figura 4.21 estão resumidos os resultados obtidos para o modelo padrão sem fibras e o 
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modelo com fibras distribuídas na área inferior. Assim como no modelo com fibras 

distribuídas, em todas as configurações com fibras concentradas obteve-se melhoria das 

características do concreto quanto à resistência à tração na flexão. 

 

 

Figura 4.21 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo sem fibras e 

com 1% de fibras concentradas na área inferior 

 

É possível observar na Figura 4.22 o comportamento frágil do concreto sem fibras em 

relação às demais configurações. Segundo Mehta e Monteiro (2014), para concreto com 

fibras com extremidade em gancho, é natural que se verifique no gráfico de resistência à 

flexão versus deslocamento, ondulação pós-pico devido à resistência ao arrancamento, a 

qual é associada à retificação da extremidade em gancho na matriz, conforme foi observado 

nos resultados obtidos.  
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Figura 4.22 - Curvas resistência à flexão versus deslocamento – Sem fibras e com 1% de 

fibras 

 

Na Figura 4.23 estão compilados os resultados obtidos explicitados em barras. Segundo 

Yazici et al (2007), a adição de 1,5% de fibras pode gerar aumento de resistência à tração 

na flexão entre 30 e 80%. Já segundo Thomas e Ramaswamy (2007), a adição da mesma 

proporção de fibras, eleva a resistência em apenas 40%. Para as fibras distribuídas, obteve-

se adição de resistência entre 06 e 64%, para um 1% de fibras. E quanto às fibras com 

distribuição diferenciada, o acréscimo de resistência variou entre 52 e 90% também para 

1% de fibras. Logo, conclui-se que conforme esperado as fibras de aço melhoram o 

comportamento do concreto quanto à resistência à flexão. Quanto ao comportamento do 

concreto com fibras na área inferior houve resultados superiores ao padrão e ao modelo 

com fibras distribuídas em todas as situações, mostrando a viabilidade da metodologia. 
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Figura 4.23 - Resumo dos resultados obtidos para ensaio de tração na flexão sem fibras 

e com 1% de fibras 

 

• Modelo com 2% de fibras 

Conforme comentado anteriormente, segundo Baldo (2009), para aplicações em pavimentos 

a relação de aspecto mais indicada é próximo a 60. Sendo assim, foi adotada a fibra RA(67) 

para o experimento com 2% de fibras. O resultado obtido está apresentado na Figura  4.24, 

na qual se observa o valor máximo obtido igual a 15,22 MPa, ou seja, um ganho de 100% 

de resistência quando comparado ao concreto sem fibra e de 58% quando comparado ao 

modelo com 1% fibras distribuídas.  
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Figura 4.24 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 2% de 

fibras RA(67) distribuídas uniformemente 

 

O modelo com 2% de fibras na parte inferior, obteve-se resistência a flexão igual a 22,72 

MPa. Logo, se teve aumento em 200% em relação ao concreto convencional, 61% em 

relação ao modelo com 1% de fibras no fundo e, por fim, obteve-se 49% de aumento em 

relação a distribuição convencional de 2% de fibras, conforme ilustrado na Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 - Curva de resistência à flexão versus deslocamento do modelo com 2% de 

fibras RA(67) com distribuição diferenciada 
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Nota-se na Figura 4.26 que o rompimento do modelo MF 2% RA(67) não ocorreu em 

função dos esforços à flexão. O material, em função da elevada resistência à flexão, rompeu 

à compressão. Ou seja, mesmo com a configuração de ensaio estabelecida para gerar maior 

esforço na parte inferior do modelo, o concreto rompeu primeiro à compressão no centro do 

corpo de prova. Nota-se que primeiramente apresentou-se a fissura que acabou por se 

propagar até o ponto de apoio, sendo formada então a segunda fissura à direita, que levou o 

corpo de prova ao colapso. 

 

 

Figura 4.26 - Detalhe da propagação das fissuras do modelo com 2% de fibras RA(67) 

concentradas na área inferior 

 

Na Figura 4.27 observam-se as distinções entre os resultados para os ensaios com fibras RA 

(67) em ambas as proporções e em relação ao concreto. Observou-se que para o aumento do 

volume de fibras, em ambas as configurações, houve melhoria das propriedades mecânicas 

do material, conforme era esperado segundo análises presentes na norma ACI (2004). 
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Figura 4.27 - Curvas resistência à flexão versus deslocamento – Sem fibras, 1% e 2% de 

fibras 

 

Conforme Figura 4.28, a configuração com fibras concentradas na área inferior mostrou-se 

promissora, apresentando incrementos de resistência à tração na flexão relevantes. Sendo 

assim, verificou-se o potencial da moldagem com volume igual a 2%, que é o volume limite 

sugerido por autores como Figueiredo (2011) e Mehta e Monteiro (2014). 

 

Figura 4.28 - Resumo dos resultados obtidos para ensaio de tração na flexão sem fibras, 

com 1% e 2%de fibras 
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4.2.4 Tenacidade 

 

Em função das áreas obtidas para cada curva foram calculados os fatores de tenacidade para 

os modelos propostos. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Cálculo do fator de tenacidade 

Modelo 
Tenacidade na flexão (N.mm) 

Área para δ = 3mm 
Fator de Tenacidade 

(MPa) 

MS 4.283,03 0,19 

MD 1%RA(44)  85.859,77 3,82 

MF 1% RA(44) 47.648,77 2,12 

MD 1% RA(67) 131.456,7 5,84 

MD 2% RA(67) 204.383,28 9,08 

MF 1% RA(67) 162.097,09 7,20 

MF 2% RA(67) 302.642,3 13,45 

MD 1%RA(80) 125.553,7 5,58 

MF 1% RA(80) 159.910,75 7,11 

 

 

O concreto sem fibras se rompe repentinamente, logo, o valor do fator de tenacidade obtido 

para o concreto convencional muito abaixo dos demais era esperado em comparação ao 

concreto com fibras. O concreto com fibras, por sua capacidade de suportar deformações e 

tensões, aumenta a energia até a ruptura, aumentando, portanto, o fator de tenacidade. 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), o concreto sem fibras possui fator de tenacidade 40 

vezes menor que o concreto com fibras. Nos modelos analisados os valores das fibras 

distribuídas em relação com concreto convencional foram superiores entre 20 e 48 vezes e 

no concreto com fibras na parte inferior entre 11 e 70 vezes, conforme apresentado na 

Figura 4.29. 
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Figura 4.29 - Resumo dos resultados obtidos para o fator de tenacidade 

 

Quanto às fibras de menor comprimento RA(44), houve a redução do fator de tenacidade 

em 80% com a utilização das fibras na parte inferior, pois, mesmo com o aumento de 

resistência à tração na flexão comparada às fibras distribuídas uniformemente, a fibra, por 

ser menos esbelta, não foi capaz de absorver as fissuras de maneira eficiente quando 

concentrada. O concreto, portanto, rompeu com menor deslocamento do que o modelo com 

fibras distribuídas, não favorecendo, portanto, a absorção de energia antes da fratura, o que 

consequentemente gerou o valor de fator de tenacidade reduzido.  

  

Para as fibras do tipo RA(67), as fibras distribuídas na área ínfera obtiveram fator de 

tenacidade 23% superior ao modelo com fibras distribuídas uniformemente. O mesmo 

comportamento foi notado para as fibras RA(80), onde o incremento no fator de tenacidade 

foi superior em 27%, logo, para os modelos mais esbeltos, a distribuição concentrada na 

área inferior favoreceu o aumento do fator de tenacidade do material. 
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Por fim, nos modelos com 2% de fibras, foi observado o aumento de 55 % do fator de 

tenacidade no modelo de fibras distribuídas quando comparado ao mesmo modelo com 1% 

de volume de fibras. Quanto ao modelo com distribuição diferenciada, quando comparado 

ao modelo com 1% de fibras, o MF 2% RA(67) apresentou incremento de 87%. Por fim, 

comparando os modelos com mais volume de fibras e com disposições distintas, o 

acréscimo obtido pelas fibras dispostas na parte inferior foi de 48%.  

 

Os valores do fator de tenacidade não são parametrizados pela literatura, porém uma análise 

primária pode ser feita comparando a valores obtidos em modelos semelhantes. Para os 

modelos com 1% de fibra, ou seja, 75 kg de fibra por m³, do tipo RA(80), com resistência a 

compressão igual a 44MPa, por exemplo, obteve-se fator de tenacidade na distribuição 

convencional igual a 7,88MPa. Arif (2014), verificou o fator de tenacidade para fibras de 60 

mm e diâmetro de 0,9mm, em de proporção 60 kg/m³ e resistência à compressão igual a 40 

MPa, obtendo fator de tenacidade igual a 8,03 MPa, notando-se similaridades entre os 

valores. 

4.2.5 Absorção de água  

O ensaio de absorção foi elaborado com 02 corpos de prova cilíndricos, os valores obtidos 

foram as médias aferidas. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2- Resultado ensaio de absorção de água 

Amostras 

Valores médios obtidos Resultados 

Massa 
Sub. 

Massa 
Sat. 

Massa 
Seco  

Massa 
Sub. 

Abs. de 
água 

Índice 
de 

vazios 

Massa 
Esp. 
Seca 

Massa 
Esp. 
Sat. 

kg % % kg/m³ kg/m³ 

MS 2,20 3,77 3,57 2,18 5,60 0,13 2,25 2,37 

MD 1% RA(44) 2,26 3,86 3,69 2,25 4,61 0,11 2,29 2,40 

MD 1% RA(67) 2,30 3,86 3,65 2,28 5,75 0,13 2,31 2,44 

MD 2% RA(67) 2,26 3,85 3,67 2,28 4,90 0,11 2,34 2,45 

MD 1% RA(80) 2,26 3,90 3,68 2,30 5,98 0,14 2,30 2,44 

 



 

 

83 

 

O modelo padrão (MS) obteve valor de absorção de água superior ao modelo RA(44). Este 

fato pode estar relacionado ao processo de adensamento do corpo de provas com fibras, 

assim como ocorreu com o modelo com 2% de fibras RA(67). Quanto aos demais modelos, 

a absorção de água aumentou o que pode ser resultado dos espaçamentos deixados entre as 

fibras e os agregados que geram maior índice de vazios no material. Porém, analisando os 

resultados de dos índices de vazios e absorção de água para todos os modelos, nota-se que a 

variação foi muito baixa, o que leva a crer que a adição de fibras não gerou diferenças 

representativas nesta análise, conforme representado na Figura 4.30. 

 

 

Figura 4.30 – Massa específica seca e absorção de água dos materiais analisados  

 

Quanto às massas específicas, seca e saturada, em relação ao concreto sem fibras, houve 

incremento em todas as situações de fibras utilizadas, tendo em vista a massa específica do 

aço que é superior à do concreto, naturalmente o modelo com maior porcentagem de fibras 

obteve maior valor em relação aos quesitos de massa específica. Por fim, na elaboração dos 

ensaios obtiveram-se erros inferiores a 0,18% em todos os parâmetros, o que inviabilizou a 

demonstração gráfica dos mesmos na Figura 4.30. 
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4.3 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA  

Inicialmente foi analisada a estrutura com espessura de 15 cm, conforme Figura 4.31. 

Foram obtidas as três equações referentes à aplicação das três cargas adotadas. 

 

Figura 4.31 – Equações para a análise da relação resistência à flexão versus coeficiente 

de recalque para pavimentos com espessura igual a 15 cm. 

 

De forma análoga foi elaborada a análise apresentada na Figura 4.32, na qual foi verificada 

a relação entre o pavimento de 10 cm de espessura com cargas de 15 tf, 25 tf e 35 tf. Foram 

obtidas três equações para a análise do comportamento dos parâmetros. 

 

Figura 4.32 - Equações para a análise da relação resistência à flexão versus coeficiente 

de recalque para pavimentos com espessura igual a 10 cm. 
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Por fim, foi elaborada uma correlação entre os valores de coeficiente de recalque e o valor 

de ISC (CBR) correspondente. Conforme ilustração presente no ANEXO I, é possível 

correlacionar os valores de ISC em relação ao coeficiente de recalque para valores 

compreendidos  entre 20 e 70 MPa/m. Conforme os resultados apresentados, os valores de 

coeficiente de recalque obtidos para os modelos analisados estão fora dos limites 

estabelecidos pelo gráfico, sendo assim, de forma análoga à análise entre a tensão de flexão 

e coeficiente de recalque, foi obtida a equação do comportamento do coeficiente de 

recalque em função do ISC (CBR), conforme Figura 4.33. 

 

 

Figura 4.33 - Coeficiente de recalque versus CBR (ISC), incluindo equação de 

comportamento do gráfico 

 

Conforme é possível observar na Tabela 4.3 para o material sem fibras é necessário que se 

tenha capacidade de suporte superior aos demais, assim como o CBR do material deve ser 

superior. 
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Tabela 4.3 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 15cm e carga 

de 25tf 

Carga   Amostra Resistência à flexão (MPa) 
Coef. de recalque 

(MPa/m) 
CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
  
2
5
tf

 
MS 7,41 0,99 0,81 

MD 1%RA(44)  13,93 0,10 0,78 

MF 1% RA(44) 11,26 0,22 0,78 

MD 1% RA(67) 9,66 0,38 0,79 

MD 2% RA(67) 15,22 0,07 0,78 

MF 1% RA(67) 12,16 0,17 0,78 

MF 2% RA(67) 22,72 0,02 0,78 

MD 1%RA(80) 7,88 0,79 0,81 

MF 1% RA(80) 14,08 0,10 0,78 

 

 

Como se verifica na Figura 4.34, a infraestrutura que será mais solicitada é a sem fibras 

(MS) e a com 1% de fibras distribuídas com relação de aspecto igual a 80 (MD 1% 

RA(80)). Quanto ao coeficiente de recalque, às composições com fibras na área inferior 

apresentaram melhores resultados, sendo necessária menor capacidade de suporte do solo. 

 

Figura 4.34 - Comparativo entre o coeficiente de recalque e CBR em função do modelo 

(15 cm e carga de 25 tf) 
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O mesmo comportamento da carga de 25 tf foi notado para o pavimento de 35 tf. O modelo 

sem fibra apresentou resultado menos satisfatório que aos demais. O resultado é 

apresentado na Tabela 4.4 e é possível observar que para os menores valores de resistência 

à flexão são necessários materiais com maior capacidade de suporte. 

 

Tabela 4.4 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 15 cm e carga 

de 35tf 

Carga 
  

Amostra Resistência à flexão (MPa) Coef. de recalque (MPa/m) CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
 3

5
 t
f 

MS 7,41 2,68 0,97 

MD 1%RA(44)  13,93 0,29 0,89 

MF 1% RA(44) 11,26 0,62 1,04 

MD 1% RA(67) 9,66 1,06 1,27 

MD 2% RA(67) 15,22 0,21 0,86 

MF 1% RA(67) 12,16 0,47 0,97 

MF 2% RA(67) 22,72 0,05 0,80 

MD 1%RA(80) 7,88 2,16 2,14 

MF 1% RA(80) 14,08 0,28 0,89 

 

Verifica-se na Figura 4.35 que a infraestrutura que será mais solicitada é a sem fibras e a 

com 1% de fibras distribuídas RA(80). O comportamento do coeficiente de recalque 

permanece semelhante às características observadas na carga de 25 tf. 

                           

Figura 4.35 - Comparativo entre o coeficiente de recalque e CBR em função do modelo (15 

cm e carga de 35 tf) 
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Para a aplicação da carga de 45 tf a solicitação do coeficiente de recalque teve acréscimo de 

79%(MS), para os modelos com fibras distribuídas o acréscimo do coeficiente de recalque 

máximo foi igual a 77% (MD 1% RA(80)) e para o modelo com fibras no fundo, o 

acréscimo máximo foi igual a 66% para o modelo (MF 1% RA(44)), conforme ilustrado na 

Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 15 cm e carga 

de 45tf 

Carga   Amostra Resistência à flexão (MPa) 
Coef. de recalque 

(MPa/m) 
CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
 4

5
tf
 

MS 7,41 4,79 0,97 

MD 1%RA(44)  13,93 0,47 0,79 

MF 1% RA(44) 11,26 1,02 0,82 

MD 1% RA(67) 9,66 1,80 0,85 

MD 2% RA(67) 15,22 0,34 0,79 

MF 1% RA(67) 12,16 0,77 0,81 

MF 2% RA(67) 22,72 0,08 0,78 

MD 1%RA(80) 7,88 3,82 0,93 

MF 1% RA(80) 14,08 0,45 0,79 

 

Por fim, está demonstrado na Figura 4.36 os resultados obtidos para a simulação de 

aplicação de carga igual a 45 tf para pavimento com 15 cm de espessura. Nota-se que os 

melhores resultados obtidos foram para a composição com 2% de fibras no fundo. 

 

Figura 4.36 - Comparativo entre o coeficiente de recalque e CBR em função do modelo 

(15 cm e carga de 45 tf) 
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Após verificar os parâmetros para a espessura real do modelo, analisou-se o comportamento 

para a redução da espessura para 10 cm. Verificou-se, inicialmente, a carga de 15 tf, na qual 

o modelo sem fibras apresentou eficiência inferior aos demais, conforme Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 10 cm e carga 

de 15tf 

Carga   Amostra Resistência à flexão (MPa) 
Coef. de recalque 

(MPa/m) 
CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
  
1
5
 t
f 

MS 7,41 0,88 0,81 

MD 1%RA(44)  13,93 0,08 0,78 

MF 1% RA(44) 11,26 0,18 0,78 

MD 1% RA(67) 9,66 0,32 0,79 

MD 2% RA(67) 15,22 0,06 0,78 

MF 1% RA(67) 12,16 0,13 0,78 

MF 2% RA(67) 22,72 0,01 0,78 

MD 1%RA(80) 7,88 0,70 0,80 

MF 1% RA(80) 14,08 0,08 0,78 

 

Os resultados obtidos para os modelos sem fibras e de fibras RA(80) foram inferiores aos 

demais. Conforme a Figura 4.37 o coeficiente de recalque é mais afetado pela composição 

do modelo. Por exemplo, no caso do modelo com 2% de fibras no fundo (MD 2% RA 

(67)), o resultado foi cerca de 70 vezes melhor do que para a composição sem fibras. 

  

Figura 4.37 - Comparativo entre o coeficiente de recalque e CBR em função do modelo 

(10cm carga15tf) 
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Para a aplicação de 25 tf de carga o comportamento dos materiais não difere em relação à 

aplicação de 15 tf. O valor máximo de CBR solicitado é muito baixo para todos os 

modelos, sendo o valor máximo igual a 1,03%, conforme é possível verificar na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 10 cm e carga 

de 25tf 

Carga   Amostra Resistência à flexão (MPa) Coef. de recalque (MPa/m)) CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
  
2
5
tf

 

MS 7,41 6,08 1,03 

MD 1%RA(44)  13,93 0,65 0,80 

MF 1% RA(44) 11,26 1,38 0,83 

MD 1% RA(67) 9,66 2,38 0,87 

MD 2% RA(67) 15,22 0,47 0,79 

MF 1% RA(67) 12,16 1,05 0,82 

MF 2% RA(67) 22,72 0,11 0,78 

MD 1%RA(80) 7,88 4,89 0,98 

MF 1% RA(80) 14,08 0,63 0,80 

 

Os valores de CBR sofreram menor variação que o coeficiente de recalque. Conforme 

ilustrado na Figura 4.38, por exemplo, para a comparação entre o concreto sem fibras e o 

concreto com fibras uniformemente distribuídas RA(44), o coeficiente de recalque varia em 

torno de 9 vezes , já o CBR dos materiais sofreu variação de apenas 2,5 vezes. 

 

Figura 4.38 - Comparativo entre coeficiente de recalque e CBR em função do modelo 

(10 cm e carga de 25 tf) 
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Por fim, foi analisada a carga igual a 35tf para a espessura de 10cm. Notou-se variação mais 

representativa do coeficiente de recalque, conforme Tabela 4.8. Assim, o concreto com 2% 

de fibras no fundo (RA(67)) foi aquele que sofreu maior mudança, com aumento do 

coeficiente de recalque próximo a 9 vezes em relação à aplicação de 25tf, conforme Tabela 

4.8. 

Tabela 4.8 - Análise do coeficiente de recalque e CBR para a espessura de 10 cm e carga 

de 35tf 

 
Carga   Amostra Resistência à flexão (MPa) Coef. de recalque (MPa/m)) CBR(%) 

C
a
rg

a
 p

o
r 

e
ix

o
 t
a
n
d
e
m

 

tr
ip

lo
  
3
5
tf

 

MS 7,41 23,46 2,33 

MD 1%RA(44)  13,93 4,00 0,94 

MF 1% RA(44) 11,26 7,26 1,09 

MD 1% RA(67) 9,66 11,16 1,31 

MD 2% RA(67) 15,22 3,12 0,90 

MF 1% RA(67) 12,16 5,85 1,02 

MF 2% RA(67) 22,72 1,01 0,81 

MD 1%RA(80) 7,88 19,76 1,96 

MF 1% RA(80) 14,08 3,88 0,93 

 

Para todas as possibilidades de moldagem observa-se necessidade de resistência de 

coeficiente de recalque superior a 1 MPa para que não haja danos ao pavimento. 

Observando a figura 4.39 nota-se que em relação ao pavimento com espessura de 15 cm, a 

solicitação da infraestrutura foi superior em até 20 vezes para MF 2% RA(67). 

           

  Figura 4.39 - Comparativo entre o coeficiente de  recalque e CBR em função do 

modelo (10cm e carga de 35tf) 
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De maneira geral, é possível analisar que todos os resultados obtidos para o coeficiente de 

recalque foram inferiores a 24 MPa/m, sendo assim, verificando a Tabela 2.2, nota-se que 

para os valores obtidos, é possível que a sub-base do pavimento seja composta dos 

seguintes tipos de solo: A5, A6, A7-5 e A7-6. 

 

Segundo Das (2007), os solos do tipo A5 são provavelmente formados por siltes argilosos 

orgânicos de alta plasticidade, silte inorgânico de alta ou baixa plasticidade e siltes e argilas 

orgânicas de baixa plasticidade. Já os solos do tipo A6, são formando em geral por argilas 

inorgânicas de baixa plasticidade. Os solos do tipo A7-5 e A7-6 podem ser classificados 

como siltes e argilas orgânicas, silte inorgânico e argila inorgânico de alta plasticidade ou 

por argilas inorgânicas de baixa plasticidade.  Sendo assim, é possível foi possível verificar 

teoricamente que para os modelos analisados, mesmo com os materiais considerados de 

pior capacidade de suporte, seria possível a execução do pavimento sem necessidade de 

tratamento da sub-base e sub-leito. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES  

O presente trabalhou concluiu que a adição de fibras de aço distribuídas no concreto 

contribuiu para o aumento da resistência à compressão do material, tendo em vista que em 

todas as composições com adição de fibras se teve incremento da resistência à compressão. 

Para o modelo RA(44) se obteve o melhor desempenho quanto ao aumento de resistência à 

compressão, com incremento de aproximadamente 39%. Já para as fibra de comprimento 

intermediário, RA(67), se obteve melhoria de 22% e 7% para 1% e 2%  de volume de fibras 

respectivamente. A fibra de maior comprimento, RA(80), obteve o pior desempenho, não 

obtendo incremento significativo em relação ao concreto sem fibras. Sendo assim, quanto a 

análise da resistência a compressão, pode-se concluir que o aumento da relação de aspecto 

da fibra não favorece o comportamento do concreto à resistência à compressão. 

 

Quanto ao módulo de elasticidade, a adição de fibras de aço distribuídas não contribui para 

a melhoria do comportamento do concreto. A redução do módulo de elasticidade foi de 

aproximadamente de 5% para as fibras RA(44) e RA(80) e de 10% para a fibra RA(67) 

tanto para a configuração com 1% de fibra quanto para a com 2% de fibras.  

 

Quanto à resistência à tração na flexão, na adição de 1% de fibras distribuídas no concreto 

em todos os modelos obteve-se melhoria das propriedades do material quando comparado 

ao concreto convencional. Para o modelo com fibras RA(44) o aumento foi de 6%, já para 

as fibras RA(67), o acréscimo foi de 30% e para a fibra RA(80) houve o incremento de 64% 

de resistência à tração na flexão. Sendo assim, para o concreto com fibras distribuídas, o 

aumento da relação de aspecto gerou melhoria da resistência à tração na flexão. Para o uso 

de 2% de fibras distribuídas, o acréscimo de resistência foi de 100%, sendo possível 

verificar, portanto, que o aumento do volume de fibras gera incremento da resistência a 

tração na flexão. 
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Quanto ao acréscimo de1% de fibras concentradas na área inferior do concreto verificou-se 

o aumento da resistência à tração na flexão em relação ao modelo sem fibras e ao modelo 

de fibras distribuídas uniformemente. No modelo com fibras com distribuição diferenciada 

o acréscimo em relação ao concreto convencional foi de 88% para a fibra RA(44), 90% 

para a fibra RA(67) e de 52% para a fibra RA(80). Quando comparado os resultados 

obtidos para as fibras distribuídas em relação às fibras concentradas no fundo, para todos os 

tipos de fibra obteve-se melhoria da resistência à tração na flexão quando adotada a 

distribuição diferenciada. Para a fibra RA(44) o acréscimo foi de 43% em relação a 

distribuição convencional das fibras. Quanto à fibra RA(67), o aumento foi de 45% e para a 

fibra RA(80), o acréscimo foi de 15%. Sendo assim, a configuração com fibras 

concentradas se mostrou vantajosa diante dos demais modelos, sendo que a fibra com 

relação de aspecto intermediário foi a que obteve melhor resultado.  

 

Para o modelo com 2% de fibras no fundo notou-se que o aumento de volume de fibras 

distribuídas e concentradas promoveu o aumento da resistência à tração na flexão em 

ambos os modelos quando comparados ao concreto convencional e aos modelos com 1% de 

fibra. Para o modelo com 2% de fibras distribuídas RA(67), o incremento de resistência foi 

de 105% em relação ao concreto sem fibras e de 58% em relação ao concreto 1% de fibras 

distribuídas. Para o modelo com 2% de fibras concentradas, o incremento foi de 207% em 

relação ao concreto convencional e de 49% para o modelo com 1% de fibras com 

distribuição diferenciada. Sendo assim, a utilização de 2% de fibra no concreto se mostrou 

viável e quando as mesmas são distribuídas na área inferior, verificou-se incremento da 

resistência à tração na flexão em relação ao concreto com fibras distribuídas. 

 

Quanto ao fator de tenacidade verificou-se que no concreto sem fibras o valor obtido é 

desprezível e que a adição de fibras promoveu o aumento da tenacidade, observando que as 

fibras com distribuição diferenciada promoverem melhoria do fator de tenacidade para as 

relações de aspecto igual a 67 e 80. Para as composições com 1% de fibras com fibra 

RA(67) houve aumento do fator de tenacidade com distribuição diferenciada de 23% e para 

a fibra RA(80) de 27%. Já para o modelo com 2% de fibras, notou-se o incremento em 48% 



 

 

95 

 

do fator de tenacidade para o modelo com distribuição diferenciada. Por fim, para a 

RA(44), de menor esbeltez, houve redução em 45% do fator de tenacidade das fibras com 

distribuição diferenciada em relação às fibras distribuídas. Logo, concluiu-se que a relação 

de  aspecto e as dimensões máximas dos agregados são fatores que influenciam diretamente 

a eficiência do concreto com fibras; 

 

Quanto à absorção de água, para o modelo padrão (MS) notou-se que a absorção de água foi 

superior ao modelo RA(44), o que pode estar relacionado ao processo de adensamento do 

corpo de provas com fibras. O mesmo ocorreu com o modelo com 2% de fibras RA(67). 

Quanto aos demais modelos, a absorção de água aumentou o que pode ser resultado dos 

espaçamentos deixados entre as fibras e os agregados que geram maior índice de vazios no 

material. Porém, os valores observados não mostraram distinção relevante entre os diversos 

modelos analisados, sendo assim, concluiu-se que a absorção de água não sofre influencia 

pela adição ou forma de adição de fibras. 

 

Por fim, quanto ao coeficiente de recalque e o CBR, foi possível observar que as melhorias 

obtidas na infraestrutura estão diretamente relacionadas aos incrementos de resistência à 

tração na flexão obtidos. Logo, verificou-se necessidade de menor capacidade de suporte da 

infraestrutura com a adição de fibras, quando comparado ao modelo sem fibras, em todos os 

tipos de relação de aspecto. Quanto à análise dos modelos com fibras no fundo, apenas o 

modelo RA(44) não mostrou melhoria quando comparado ao modelo com fibras 

distribuídas, tendo em vista que a resistência à tração na flexão não sofreu acréscimo pela 

mudança de metodologia.  
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CAPÍTULO 6 

 

SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O presente trabalho sugere como pesquisas futuras os seguintes temas: 

 

• Análise da capacidade de resistência à fadiga de concreto com fibras de aço 

concentradas na área inferior; 

 

• Moldagem de corpos de prova com fibras distribuídas em diversos volume na área 

inferior com concreto convencional na parte superior; 

 

• Moldagem com fibras de aço na parte inferior e com fibras poliméricas na parte 

superior; 

 

• Pavimento com concreto de alta resistência com fibras de aço concentradas na área 

inferior; 

 

• Análise da distribuição de fibras com alta relação de aspecto na parte inferior do 

pavimento com fibras de baixa relação de aspecto na área superior. 
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ANEXO I – Relação entre Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) e coeficiente de 

recalque (k) do subleito (DNIT,2004) 
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ANEXO II - Aumento de k devido à presença de sub-base de solo-cimento (DNIT, 

2004) 
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ANEXOIII – Composições granulométricas 

BRITA CALCÁRIA Nº0 

Abert 
peneira 
(mm) 

Material retido (g) Material retido (%) 
Material 
Passante 

(%) 

Amostr
a 01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Médio Acumulado Acumulado 

25,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 100% 

19,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 100% 

12,50 575,71 1050,2 19% 35% 27% 27% 73% 

9,50 
1591,0

9 1350,88 53% 45% 49% 76% 24% 

6,30 425,11 377,81 14% 13% 13% 90% 10% 

4,80 266,57 133,32 9% 4% 7% 96% 4% 

2,40 117,40 65,76 4% 2% 3% 99% 1% 

1,20 8,39 5,90 0% 0% 0% 99% 1% 

Fundo 15,73 16,13 1% 1% 1% 100% 0% 

Amostra 
Seca 3000 3000           

 

PÓ DE PEDRA MÉDIO 

Abert. 
peneira 
(mm) 

Material retido(g) Material retido (%) 
Material 

Passante (%) 

Amostr
a 01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Médio Acumulado Acumulado 

6,30 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 100% 

4,80 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 100% 

2,40 0,00 0,05 0% 0% 0% 0% 100% 

1,20 104,65 106,85 21% 21% 21% 21% 79% 

0,60 102,84 98,70 21% 20% 20% 41% 59% 

0,30 126,65 104,32 25% 21% 23% 64% 36% 

0,15 124,38 125,27 25% 25% 25% 89% 11% 

Fundo 41,48 64,81 8% 13% 11% 100% 0% 

Amostra 
Seca 500,00 500,00           
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PÓ DE PEDRA GROSSO 

Abert. 
peneira 
(mm) 

Material retido(g) Material retido (%) 
Material 
Passante 

(%) 

Amostr
a 01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Médio Acumulado Acumulado 

6,30 0,25 0,45 0% 0% 0% 0% 100% 

4,80 0,80 1,66 0% 0% 0% 0% 100% 

2,40 80,35 88,25 16% 18% 17% 17% 83% 

1,20 112,52 121,59 23% 24% 23% 41% 59% 

0,60 72,22 75,35 14% 15% 15% 55% 45% 

0,30 76,57 68,60 15% 14% 15% 70% 30% 

0,15 105,31 98,98 21% 20% 20% 90% 10% 

Fundo 51,98 45,12 10% 9% 10% 100% 0% 

Amostra 
Seca 500,00 500,00           

 

 

AREIA MÉDIA LAVADA 

Abert 
peneira 
(mm) 

Material retido(g) Material retido (%) 
Material 
Passante 

(%) 

Amostr
a 01 

Amostra 
02 

Amostra 
01 

Amostra 
02 

Médio Acumulado Acumulado 

6,30 0,16 0,00 0% 0% 0% 0% 100% 

4,80 4,43 1,90 1% 0% 1% 1% 99% 

2,40 28,89 21,42 6% 4% 5% 6% 94% 

1,20 106,83 91,39 21% 18% 20% 26% 74% 

0,60 99,00 94,99 20% 19% 19% 45% 55% 

0,30 122,06 129,45 24% 26% 25% 70% 30% 

0,15 95,36 111,08 19% 22% 21% 91% 9% 

Fundo 43,27 49,77 9% 10% 9% 100% 0% 

Amostra 
Seca 

500,00 500,00           

        

 

 


